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Met het oog op...

Zie elders in de krant
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• Zelhem • Zieuwent
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AUTO(RUIT)SCHADE?
WIJ BETALEN UW EIGEN RISICO!

Deze verzocht het bruidspaar om on-
der het met plastic afgedekte straatna-
men bord even halt te houden. Het
bruidspaar keek verbaasd om zich
heen, zag alleen maar lachende ge-
zichten en was toch wel heel erg be-
nieuwd wat dit alles te betekenen had.
Ab Boers lichtte vervolgens een tipje
van de sluier op en ging terug in de
tijd naar het jaar 1999. Toen heeft Jan
Olthaar de gemeente Vorden namelijk
een brief geschreven met daarin het
verzoek om de Staringstraat om te do-
pen in Staringlaan. Jan Olthaar heeft

toenmalig burgemeester Kamerling
het ‘waarom’ van het verzoek uitge-
legd. Omdat in plan Zuid al diverse ‘la-
nen’ zijn zoals b.v. Prins Clauslaan,
Willem Alexanderlaan e.d. vond Jan
Olthaar het wenselijk dat ook de
W.C.H. Staringstraat voortaan als laan
zou worden aangeduid dus W.C.H. Sta-
ringlaan. Jan Olthaar kreeg nul op zijn
rekest. ‘Een straat genoemd naar Sta-
ring past beter bij het karakter van de
dichter dan een laan’, zo argumen-
teerde het college destijds. Voor Jan Ol-
thaar was de kwestie daarmee afge-
daan. Tot aan zaterdagmiddag. Ab
Boers deelde mede dat de gemeente
Bronckhorst zich nog eens heeft ver-
diept in het destijds gedane verzoek
van Jan Olthaar.

LANEN-WIJK
Ab Boers: ‘Toen ik straks van huis ging
en plan Zuid binnenfietste kwam ik in-
derdaad in een ‘lanen-wijk’ . Ik kan mij
goed voorstellen dat wanneer Jan Ol-

thaar ergens een mening over heeft,
hij er ook voor gaat. Hij heeft in 1999
de burgemeester met verzoeken be-
stookt en ik denk dat zijn vrouw Her-
mien hem wel eens heeft moeten tem-
peren. Ik kan jullie zeggen, het verzoek
van Jan Olthaar wordt alsnog gehono-
reerd’, aldus loco-burgemeester Ab
Boers die vervolgens samen met brui-
degom Jan Olthaar de naam ‘W.C.H.
Staringlaan’ onthulde. Een klaterend
applaus van de buurt en een glas
champagne voor alle aanwezigen, on-
derstreepte de ernst van de onthulling!
Jan Olthaar vond het prachtig, niet
wetende dat het hier een grap betrof.
Tijdens de feestelijkheden kregen Jan
en Hermien Olthaar zaterdagavond
namelijk het bordje ‘W.C.H. Starin-
glaan’ overhandigd en konden de
postbodes in Vorden vanaf maandag-
morgen 27 maart weer gewoon de
post bij de bewoners van de W.C.H. Sta-
ringstraat in de brievenbus depone-
ren. Een geslaagde grap waarover bin-
nen de familie Olthaar (die de grap
had bedacht) nog lang zal worden na-
gepraat.
Bruidegom Jan Olthaar werd als boe-
renzoon geboren in het buurtschap
Geesteren onder de rook van Borculo.
Daar was hij ooit (als enige zoon) voor-
bestemd om zijn vader op de boerderij
‘De Uenk’ op te volgen. Jan voelde daar
echter niets voor. Een standpunt waar

Gouden bruidspaar Jan en Hermien Olthaar
woonde een halve dag aan de 'W.C.H. Staringlaan'!

Niets vermoedend kwamen Jan en Hermien Olthaar zaterdagmiddag met
in hun kielzog kinderen en kleinkinderen de W.C.H. Staringstraat in ge-
wandeld. Op weg naar hun woning no. 14 om vandaar uit naar hotel Bak-
ker te vertrekken waar om half drie een receptie werd gehouden. Een paar
dagen eerder (23 maart ) was het echtpaar Olthaar namelijk 50 jaar ge-
trouwd. En naar oud Achterhoeks gebruik moet dat natuurlijk gevierd
worden! Jan en Hermien keken verbaast toen ze op de hoek van de Sta-
ringstraat de buurtbewoners zagen staan met in hun midden Ab Boers,
wethouder en loco-burgemeester van de gemeente Bronckhorst.

Bruidspaar Olthaar en wethouder Ab Boers bij onthulling
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zijn vader en moeder beslist niet blij
mee was. Gelukkig kreeg een zuster
van Jan verkering met een boeren-
zoon. Deze zus nam uiteindelijk met
haar man boerderij ‘De Uenk’ over.
Vandaar ook dat de complete familie
Olthaar jongstleden zaterdag eerst in
Vorden bij café Uenk bijeen kwam. Dit
als een soort hommage aan de gelijk-
namige boerderij in Geesteren!

PLATTELANDSJONGEREN
Hermien Olthaar (meisjesnaam Tui-
tert) werd geboren in het buurtschap
Warken. Jan en Hermien leerden el-
kaar kennen tijdens een landdag van
de christelijke plattelandsjongeren.

‘Toen sloeg de vonk direct over’, zo
kijkt Jan terug. Jan en Hermien zijn in
1956 zoals dat zo mooi heet ‘inge-
trouwd’ bij de ouders van de bruide-
gom. Jan ging toen dagelijks vanuit
Geesteren naar zijn werk in Vorden en
Warnsveld. Hij werkte namelijk bij het
provinciale veevoederbureau. Jan Ol-
thaar: ‘Ik werkte als adviseur om het
verbruik van voer voor koeien en var-
kens te berekenen.
In 1964 zijn we naar het westen ver-
trokken en heb ik onder meer bij het
Ministerie van Landbouw in Den Haag
gewerkt. Tussen 1970 en 1985 werkte
ik bij het Landbouwschap en vanaf
1985 tot 1995 werkzaam in Haarlem
als secretaris van de gewestelijke raad
van het landbouwschap in Noord Hol-
land’, aldus Jan Olthaar die in 1995 ge-
bruik maakte van de VUT regeling,

waarna hij samen met zijn vrouw Her-
mien terugkeerde naar de roots: de
Achterhoek. Hermien Olthaar werkte
voor haar huwelijk onder meer als
handwerkonderwijzeres aan een
school in Hengelo (G). 
Naast het moederschap, het echtpaar
Olthaar heeft zeven kinderen, (4 jon-
gens en 3 meisjes) heeft zij tal van
werkzaamheden verricht. Het gouden
paar zit overigens anno 2006 nog
steeds niet achter de geraniums. Verre
van dat zelfs! Hermien Olthaar is ac-
tief binnen de ouderenzorg en coördi-
neert zij bovendien het zangkoor van
De Wehme. Jan Olthaar is actief bij on-
der meer de ouderenbond PCOB en
verricht hij werkzaamheden voor Vei-
lig Verkeer Nederland. En bovenal ge-
nieten Jan en Hermien van hun acht
kleinkinderen.



� Op verantwoorde en

gezonde wijze afslanken en

uw gezondheid en energie

verbeteren. Gratis uitgebrei-

de gezondheidscheck t.w.v.

€ 35,- Bel voor afspraak en

informatie: Jerna Bruggink

(0575) 46 32 05.

� cursus NORDIC WAL-

KING om d.m.v. de juiste

Alpha techniek beter te ge-

wegen, fitter te worden en

conditie op te bouwen Infor-

matie: (0575) 46 36 03.

www.vitalnowa.nl.

� We zitten in week 13 van

het nieuwe jaar. Staat u

voornemen nog? Wilt u nu

eindelijk eens afslanken zon-

der honger gevoel. Ik kan u

helpen met de gezonde voe-

ding van Herbalife. Nieske

Pohlmann. 06 - 54 32 66 69 /

0314 - 64 13 09.

� De stichting veiling com-

missie Vorden houdt elke 1e

en 3e zaterdag van de maand

meubelverkoop van 9 tot 12

uur aan de Schuttestraat 20

te Vorden.

� Kledingbeurs voor tie-

ners en volwassenen.

Nummerverkoop in ’t Nut:

maandag 3 april van 09.00-

10.30 uur (125 nrs.) en van

19.00-20.00 uur (75 nrs.) à

€ 1,50 (20 stickers). Maxi-

maal 2 nummers p.p. OP=

OP! Inleveren van de spullen

op donderdag 6 april van

20.00-21.00 uur en vrijdag 7

april van 09.00-10.30 uur in

’t Nut. Verkoop lente- en zo-

merkleding, schoenen, tas-

sen en sieraden op vrijdag 7

april van 18.30-21.30 uur en

op zaterdag 8 april van

10.00-11.30 uur. Locatie: ’t

Nut, Breegraven 1 in Warns-

veld (dus niet in de Spil!).

Voor meer info: tel. 570260 /

525733 / 528263.

� Paashaaskostuums te

huur. DS Design, Molenkolk-

weg 33 te Steenderen, tel.

(0575) 45 20 01.

� Richard Dobson (USA)

vr. 7 april 20.30 uur Erve Kots

te Lievelde. Info/res. (0544)

37 37 01 of (0575) 51 89 90.

Hervormde kerk Vorden

Zondag 2 april doopdienst 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek.

Gereformeerde kerk Vorden

Zondag 2 april 10.00 uur ds. C.Gros, Aalten 19.00 uur F.
van der Weij, Rijssen.

Hervormde kerk Wichmond

Zondag 2 april 10.00 uur Zangdienstcommissie.

R.K. Kerk Vorden

Zondag 2 april 10.00 uur Viering.

R.K. Kerk Vierakker

Zaterdag 1 april 17.00 uur Woord/communieviering volks-
zang. 
Zondag 2 april 10.00 uur Eucharistieviering, herenkoor.

Huisarts

Tussen 17.00 uur ‘s middags en 08.00 uur de volgende

ochtend, in de weekenden en op feestdagen: telefoon

0900 - 200 9000. Regionale Huisartsenpost  te Zutphen.

U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo
veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens
afspraak gewerkt. Als u om medische redenen niet in staat
bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een
‘rijdende huisarts’ bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnum-
mer en medicijnen bij de hand als u belt en neem ze mee
als u naar het spreekuur op de huisartsenpost komt. De
huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw van
ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

Apotheek

De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door
Apotheek Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld. Tele-
foon (0575) 57 24 95, fax (0575) 52 57 28.

Tandarts

1/2 april F.A. Kuijl, Lochem tel 0573- 25 16 84.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30 - 12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal

Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag; an-
deren 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en in-
tensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en
zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

Brandweer 

Tel. 112, b.g.g. tel. (055) 50 53 322.

Politieteam Bronckhorst

Zelhem, Grashuisstraat, tel. (0900) 88 44     
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Spreekuur locaties Politie Bronckhorst
Vorden, tijdelijk geen spreekuur.
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 10.00-12.00 uur.
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1, ma. 10.00-12.00
uur. De spreekuren zijn niet bedoeld voor aangifte. Hier-
voor kunt u een afspraak maken. 

Ambulance 

Tel. 112, b.g.g. (0570) 63 32 22.

Dierenarts 

Tel. 55 12 77 (men wordt doorgeschakeld).

Wooncorporatie ProWonen

Postbus 51, 7150 AB Eibergen
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Telefoon: (0575) 43 85 60
Woonwinkel Vorden open van ma. t/m vrij. 
van 8.30–17.00 uur. vorden@prowonen.nl.
Woonwinkel Borculo/Ruurlo open van ma. t/m vrij. 
van 8.30–12.30 en 13.30–17.30 uur.
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Telefoon: (0314) 62 61 40. Open van ma. t/m vrij. van
8.00–16.30 uur. zelhem@prowonen.nl. www.prowonen.nl

VVV-kantoor 

Kerkstraat 1, tel. 55 32 22. Openingstijden: Maandag t/m
donderdag van 10.00-12.30 uur 13.30-16.00 uur; vr. 9.30-
17.30 uur; za. 10.30-13.30 uur.

Algemeen Maatschappelijk werk

Zutphenseweg 1c, tel. (0900) 62 28 724 (lokaal tarief).
Spreekuur: ma. t/m do. 8.30-9.30 uur.

Yunio Oost Gelderland

Telefoon 0900-9864, 0900-Yunio (lokaal tarief), 24 uur per
dag bereikbaar voor: kraamzorg, jeugdgezondheidszorg,
kinderopvang.
Sensire algemeen maatschappelijk werk

Tel. (0900) 62 28 724 (lokaal tarief). 24 uur per dag bereik-
baar. Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand 
telefoonnummer bellen of kijken op www.sensire.nl.
Vorden: Zutphenseweg 1c.

Sensire thuiszorg

diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woon-
zorgcentrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar. 
Internet: www.sensire.nl  -  E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal tarief). Geopend: maandag t/m vrijdag 9.00-
17.30 uur, za. 10.00-13.00 uur.

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

Uitvaartverzorging

Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht
bereikbaar. Tel. (0575) 45 20 20.

Openbare bibliotheek Vorden

Tel. 55 15 00; www.bibliotheekvorden.nl; geopend dinsdag
13.30-20.00 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, donderdag
13.30-17.30 uur en 13.30-20.00 uur, vrijdag 13.30-20.00
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

Amivedi

Tel. (0575) 52 06 12. Stichting Vermiste en zoekgeraakte
huisdieren. 

Dierenbescherming 

Info, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klachtennummer die-
renmishandeling, tel. (0900)  20 21 210. Dierenambulance,
Doetinchem (06) 53 680 578.

Terminale thuiszorg 

‘Noaberhulp’ Tel. (0575) 54 33 66.

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Steden-

driehoek

voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van
9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.

Stichting Welzijn Vorden

– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 553405, openingstij-
den ma t/m vr van 9 tot 12 uur. E-mail welzijnouderen-
vorden @hetnet.nl, website www.welzijnouderenvorden.nl
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht
bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel; iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmel-
den bij Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. 0314-
357450
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 (zomer-
stop van mei t/m sept)
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur.
U kunt een afspraak maken via Welzijn Ouderen of via VIT
tel. 0573-438400.

– WegWijZer Vorden

Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op elke
werkdag van 9.00 tot 11.00 uur. Bezoekadres: Nieuwstad
32 in De Wehme. Telefoon 0575-553159. E-mail
info@portaalwegwijzer.nl

Calamiteiten

Bij calamiteiten als stormschade, gaten in de weg, water-
overlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u bellen
naar het algemeen alarmnummer 0900 88 44 of bij grote
spoed 112. Voor storingen aan gemalen en het (druk-)riool-
systeem kunnen alle inwoners rechtstreeks contact opnemen
met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Stankmeldingsnummer Gelderland

Tel. (026) 35 99 999.

Organic Move

Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Marlies
Aartsen, Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel. (0575)
55 62 17.

Artsenpraktijk HOMEOPATHIE 

Voor hulp en advies voor u gezondheid bij chronische en
acute klachten: zaterdag van 11.00-13.00 uur spreekuur,
zondags telefonisch 12.00-12.30 uur. Tel. (0575) 57 31 03
en mobiel (06) 13 80 17 29.

Weekenddiensten Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs € 5,75 voor vier
gezette regels; elke regel meer € 0,55.
Vermelding brieven onder nr. of inlich-
tingen € 2,75 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor € 2,75 administratiekosten in re-
kening gebracht. 

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

Was-, afwasautomaten, koelkasten,
kookplaten, magnetrons etc.

Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,
za 10.00-17.00 uur.

Tel. (0575) 46 77 06

voor meer 
WELZIJN

gratis lichaamsanalyse 
en vetmeting

bel voor een afspraak 
naar een welzijnscoach 

Hengelo: Bianca te Veldhuis
0575 - 46 48 82

Ruurlo: Jans Bakering
0573 - 45 30 30

� Te koop: Wasmachine

AEG 1600 toeren AEG was-

droger + koelvries comb.

Inl. (06) 22 03 47 08.

� Lelijke tafelbladen wor-

den weer nieuw. Dick Bruil,

tel. (0314) 62 19 59.

� Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel Frits Peppelinkhausen,

tel. (0575) 55 29 16, b.g.g.

(06) 51 60 15 16.

� Hulp nodig om het huis

en een officieel bedrijf te

duur? Voor alle tuinklussen

en kleine straatwerken bie-

den zich aan: 2 ervaren jon-

gens van 18 jaar. Tel. (06)46

512 232, (06)46 192 969 na

18.00 uur.

� KunstKring Ruurlo: aan-

melding voor de volgende

workshops nog mogelijk: -

Sieraden 4 april ’s avonds, €

10,- mat. € 12,50, Afrikaan-

se pop 8 april hele dag, €

25,- mat. € 5,-, Paasdecora-

tie 10 april middag, € 10,-

excl. mat., Rozen maken

van papier 20 en 27 april

middag, € 15,- incl. mat.

� Voor het aanmelden van

verkoopbare en veiling-

waardige goederen bel:

(0575) 551486 /552104 of

551787.

Dagmenu’s
29 maart t/m 4 april 2006

Prijs Dagmenu om mee te nemen € 6,50
Prijs Dagmenu bij ons te consumeren € 7,75

Bestellen mag maar hoeft niet.

Dagmenu’s kunt u krijgen van 16.00 uur tot 22.00 uur.

U mag uw dagmenu aankleden met extra garnituren of een extra gang dan zijn dit onze 

afhaal prijzen: Prijs voor extra groente, aardappelen, rauwkostsalade € 1,25 p.p.

Prijs voor soep € 2,25 p.p.

Prijs voor ijs met slagroom € 1,75 p.p.

Woensdag 29 maart
tomatensoep / spies Hawaï van kop en ananas, kruiden-
boter, frieten en rauwkostsalade

Donderdag 30 maart
boeuf bourginon met rösti en groente / apfelstrudel met slag-
room

Vrijdag 31 maart
runderbouillon met groente / zalmfilet, dillesaus, aardappe-
len en groente

Zaterdag 1 april (alleen afhalen)
Hollandse biefstuk, pepersaus, gebakken aardappelen,
raukostsalade / ijs met slagroom (alleen afhalen)

Maandag 3 april
gesloten.

Dinsdag 4 april
wiener schnitzel met frieten en voorjaarssalade (rauwkost) /
ijs met slagroom

U kunt dit iedere dag doorbellen: telefoonnummer (0575) 55 15 19

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen

en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons

bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 

Wendie en Thomas

Wichmond • Tel. (0575) 44 12 39
Ruurlo • Tel. (0573) 47 16 53

Het voorjaar komt eraan,
wij zetten de bloemetjes buiten

Vlaai v/d week

Amarettovlaai 
6-8 personen € 5,95

Dinsdag = brooddag

3 bruin bus broden

€ 4,00

Weekend-knallers 

Voorjaarsbrood € 2,70
met krenten, rozijnen en zuidvruchten 

Bereklauw € 1,25
chocoladebakje gevuld met slagroom 



GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals: � schoonmaken
� rechtzetten
� letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

Bedrijf en showroom: Gerritsenweg 6
(Industrieterrein ‘De Mars’ t.o. Woonboulevard Eijerkamp)

7202 BP Zutphen
Tel. (0575) 52 64 56 / 54 67 88 / 06 20247581

Wij gaan trouwen!

Henry Pardijs 
& 

Rianne Neerlaar
op 7 april 2006.

U bent van harte uitgenodigd op onze receptie

van 15.30 tot 17.00 uur in ‘de Heksenlaak’,

Barchemseweg 42 te Zwiep.

Beckenstraat 1

7233 PC Vierakker

In plaats van kaarten

Jeroen Geubels 
& 

Liesbeth Bakker
gaan trouwen op zaterdag 8 april 2006.

De kerkelijke huwelijkssluiting vindt plaats om

11.00 uur in de Sint Willibrordus Kerk, Vierakkerse-

straatweg 31 te Vierakker.

Gelegenheid tot gelukwensen op zaterdag 8 april

2006 van 14.30 tot 18.00 uur in Hotel Restaurant

Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Adres: Kerkstraat 23, 7251 BC Vorden

�

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Uitvaartcentrum:
Vorden, Het Jebbink 4a, Tel: (0575) 55 27 49

Zutphen, Piet Heinstraat 31, Tel: (0575) 51 29 31
Uw uitvaartverzorgers: 

Pieter Kingma, Wiljan Mulder, Germaine Pasker-van Kleef.
Uw verzekeringsadviseur:

Marcel te Boome.

Voor uw blijk van medeleven tijdens zijn ziekte

en na het overlijden van onze lieve vader, opa en

opi

Piet Hoevers

betuigen wij u onze oprechte dank.

Kinderen,

kleinkinderen en 

achterkleinkinderen

Vorden, maart 2006

uurwerk reparatie-atelier
Prinsenstraat 6 - 7126 AX Bredevoort

Tel.: 0543 - 47 78 30

uurwerk reparatie-atelier

Jan Ubels

Reparatie en restauratie
van antieke klokken.

Tevens in- en verkoop van jaren
50, 60 en 70 horloges.

Trouwringen
Uniek en altijd anders,
precies zoals je bent.

Een sieraad dat bij je past.

Goudsmid Atelier Elcerlyck
Prinsenstraat 6, Bredevoort

Tel. 0543 - 451825
www.elcerlyck.nl

GOED IN DIERBARE HERINNERINGEN

JA IK WIL, AANZOEKRING

www.unive.nlwww.unive.nl

Univé Oost
Markelo - Ruurlo - Lochem -Delden
Telefoon: (0547) 367000

E-mail: oost@unive.nl   
Internet: www.unive.nl

én kans op gave prijzen!!!

Je bromfi ets 
voordelig verzekerd…
én kans op gave prijzen!!!

vóór 31 meiSluit vóór 31 mei je verplichte 

bromfi etsverzekering af bij Univé. Deze 

is namelijk lekker voordelig. En heb je al 

een kenteken? Dan ontvang je nog meer 

voordeel! Bovendien maak je kans op kei 

gave prijzen als je de scootergame speelt. 

Kijk voor meer informatie op www.unive.nl 

of kom langs op kantoor.

Speel de game 
op  www.unive.nl/scooter 

en win!
Actie loopt t/m 31 mei 2006.

Vleeswarenkoopje

Gebraden gehakt 
150 gram halen, 100 gram betalen
Special

Pipistrello 100 gram € 1.29
Maaltijd idee

Lasagne per portie (300 gram) € 2.38
Groente van de week

IJsbergsla per krop € 0.69
Keurslager koopje

Gekruid gehakt, 
diverse soorten

2 x 500 gram € 4.50
Ontbijtidee

Gebraden 
kalfsrollade 100 gram € 1.69
Keurknaller

Ribkarbonade 4 stuks € 4.98

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nl

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nlA
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“Bij ons is het élke dag 
gehaktdag”

DRUKWERK

Agentschap 

MEVR. VAN VELDHUIZEN-

ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98

Nieuwstad 30,
7251 AH Vorden

Postbus 22,
7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

Bleekstraat 1, Hengelo (Gld)

Telefoon (0575) 46 13 60

Acquisiteur: FELIX TAKKEN-

KAMP, Telefoon 06-48 794 212

HelpHelpStichting 
AAP

CARTRIDGE  
     LEEG? 

kijk op 
www.aap.nL
of Bel gratis 
0800-1118

Berberaapje Titi werd illegaal ver-
kocht op een markt in Marokko, 
nadat zijn moeder was doodge-
schoten. Zoals zovelen. Gelukkig zit 
hij nu bij Stichting AAP. Hier heeft 
hij inmiddels een prima leven op 
een van de apeneilanden, samen 
met soortgenoten.

U kunt Stichting AAP kosteloos hel-
pen. In Nederland belanden miljoe-
nen lege cartridges uit printers en 
kopieermachines in de prullenbak. 
Dat is zonde. Want voor het milieu 
én Stichting AAP valt er veel winst 
te behalen wanneer cartridges 
op nieuw worden gevuld.
Voor elke lege cartridge die u bij 
het AAP Collection Centre inlevert, 
ontvangt AAP een vergoeding. Met 
de opbrengst van deze cartridges 
kan een groot deel van de verzor-
gingskosten van dieren zoals Titi 
betaald worden.

Help onze dieren alstublieft, spaar 
kosteloos lege cartridges in voor 
AAP. Het helpt echt!



Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

Weevers

Drukkerij
Uitgeverij

Ontwerp en lay-out
Printing on demand

Stansen/verpakkingen
Internetdiensten

Systeembeheer

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 557310
Fax (0575) 557311
E-mail: info@weevers.net
Internet: www.weevers.net

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

Brinkhorst 1
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon (0575) 57 16 60

B E S T E L F O R M U L I E R  Z W E M A B O N N E M E N T E N

V O O R V E R K O O P  S E I Z O E N  2 0 0 6

ZWEM- EN REKREATIEBAD “IN DE DENNEN”

Oude Zutphenseweg 7  

7251 JX  Vorden 

tel. 0575-551203

info@zwembad-indedennen

www.zwembad-indedennen.nl

Naam: 

Adres: 

Postcode: Woonplaats: 

Tel. nr.: 

Bestelt hierbij voor het seizoen 2006 de volgende abonnementen:

let op: deze voorverkooptarieven gelden alleen bij machtigingen ontvangen vóór 8 april 2006!

Combinatie-abonnement(en)

€ 42,- 1
e

ouder, voorletters:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geboortedatum:  . . . . . . . . . . . . . . .M/V

€ 26,- 2
e

ouder, voorletters:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geboortedatum:  . . . . . . . . . . . . . . .M/V

€ 18,00  kind, roepnaam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geboortedatum:  . . . . . . . . . . . . . . .M/V

€ 18,00  kind, roepnaam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geboortedatum:  . . . . . . . . . . . . . . .M/V

€ 18,00  kind, roepnaam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geboortedatum:  . . . . . . . . . . . . . . .M/V

€ 18,00  kind, roepnaam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geboortedatum:  . . . . . . . . . . . . . . .M/V

Jeugdabonnement(en) (voor personen geboren op of na 30 april 1988)

€ 27,- roepnaam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geboortedatum:  . . . . . . . . . . . . . . .M/V

€ 27,- roepnaam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geboortedatum:  . . . . . . . . . . . . . . .M/V

€ 27,- roepnaam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geboortedatum:  . . . . . . . . . . . . . . .M/V

Volwassen abonnement(en) (geboren voor 30 april 1988)

€ 42,- voorletters:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geboortedatum:  . . . . . . . . . . . . . . .M/V

€ 42,- voorletters:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geboortedatum:  . . . . . . . . . . . . . . .M/V

Ouderenabonnement(en) (geboren voor 30 april 1941)

€ 37,- voorletters:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geboortedatum:  . . . . . . . . . . . . . . .M/V

€ 37,- voorletters:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geboortedatum:  . . . . . . . . . . . . . . .M/V

� Lidmaatschap “In de Dennen” € 5,-

� Pasfoto (op achterzijde voorzien van naam en geboortedatum) bijgevoegd (alleen als nog 

niet eerder een pasfoto is ingeleverd).

� Ondergetekende machtigt zwembad “In de Dennen” om het verschuldigde bedrag van   

..........éénmalig van zijn/haar rekening af te schrijven. Dit bedrag wordt medio april 

van de rekening afgeschreven. Betaler heeft geen recht op terugboeking.

Rekeningnummer: Rekeninghouder: 

Datum: Handtekening:  

I N S C H R I J F F O R M U L I E R  Z W E M L E S S E N  S E I Z O E N  2 0 0 6

ZWEM- EN REKREATIEBAD “IN DE DENNEN”

Oude Zutphenseweg 7  

7251 JX  Vorden 

tel. 0575-551203

info@zwembad-indedennen

www.zwembad-indedennen.nl

Het komend seizoen zullen weer zwemlessen worden gegeven in het extra verwarmde

openluchtbad “In de Dennen” te Vorden. Er zal worden opgeleid voor het Zwem-ABC en

de hogere zwemdiploma’s. Gestart wordt op maandag 8 mei 2006. 

De kosten voor de zwemlessen zijn naast het zwemabonnement:

• Diploma A: € 125,- (4x per week, 30 minuten)

• Diploma B / C: € 65,- (2x per week, 30 minuten)

• Snorkelen / survival: € 45,- (1x per week, 45 minuten)

• Zwemvaardigheid: € 35,- (1x per week, 45 minuten) (vanaf de zomervakantie)

• Padi Sealteam (duiken) €  110,-

Inbegrepen zijn alle lessen, diploma kosten en een warme douche bij koud weer (dus

exclusief zwemabonnement!). Betaling dient te gebeuren in de eerste week van de

zwemlessen. Als u een kind wilt opgeven voor zwemles, dan kan dit door invulling van

dit formulier:

Naam: 

Voorletters: M/V

Roepnaam: 

Adres: 

Postcode: 

Woonplaats: 

Tel. nr.: 

Geboortedatum: 

Opleiding: � A  � B  � C Zwemvaardigheid � 1  � 2  � 3       

� Snorkelen � Survival          � Padi SealTeam

Het ingevulde formulier s.v.p. vóór 30 april 2006 deponeren in de brievenbus van het

zwembad of opsturen naar het zwembad.

U kunt het formulier ook op onze website invullen

Suiker-
brood

nu

€ 1.20

Woud-
vruchtenvlaai

klein € 5.95

groot € 8.95

De Echte Bakker Dat proef je!

Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Omega Mout
goed voor hart en

bloedvaten

nu 800 gram voor

€ 1.75

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 20 t/m 25 maart.

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

Veel aanbiedingen en ruime keuze  
voor elke tuin.  
Ook demonstraties diverse machines.  

Zwarteveenweg 1, Barchem 
tel. 0573-258094 

Datum: 1 en 2 april
Tijd 10.00 - 17.00 uur

VOORJAARSSHOW 

Rouwenhorst  
bos– en tuinmachines 

Mitra Slijterij Sander Pardijs
Dorpsstraat 16
7251 BB Vorden
0575 554264

week 13

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
� nieuwe grafmonumenten

� restauratie grafmonumenten

� onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215

7251 WH Vorden

Telefoon (0575) 55 29 28



Zwem- en Recreatiebad “In de Dennen”

Oude Zutphenseweg 7  � 7251 JX R  Vorden � tel. 0575-551203

www.zwembad-indedennen.nl

Email: info@zwembad-indedennen

Spetterend nieuws over het zwemseizoen 2006 
maart 2006

Het zwemseizoen staat weer voor de deur. Wij als bestuurders van het Zwem- en Rekreatiebad "In de Dennen" hebben al een tijdje de kriebels.

De gemeente Bronckhorst heeft beloofd om ons subsidie te blijven verstrekken tot minimaal 2010. Wij als zwembadbestuurders willen echter veel verder vooruitkijken. Vandaar naast verjonging van

de bomen ook een verjonging van de dagelijkse leiding van het zwembad. Per 1 januari 2006 is de leiding van het zwembad overgedragen van Martin Westerik naar Timme Koster en Ernst Jan

Somsen. Martin gaat dit jaar zijn laatste jaar als badmeester in om daarna van zijn welverdiende pensioen te genieten.

In deze Plonskrant kunt u lezen over de voorverkoop, zwemlessen etc. Over alles wat het zwembad nog meer te bieden heeft en wat er te beleven valt. 

Sla uw (zwem) slag, koop uw abonnementen in de voorverkoop en dan heten wij u vanaf 30 april weer van harte welkom!

Het bestuur: Joke Wullink, Meta van Arkel, Marja Westervoorde, Ton van Vleuten, Harry Mombarg, Henk Vriend en Martin Gabriël

De tarieven voor 2006
De voorverkooptarieven zijn alleen geldig bij ontvangst van uw machtiging vóór 8 april a.s.

(of bij betaling op de voorverkoopdag).

Voor- Seizoens-

verkoop (€€) Prijs (€€)

Combinatie abonnement, 1e ouder € 42,- € 47,-

2e ouder € 26,- € 29,-

kind 3 tot 18 jaar € 18,- € 20,-

Seizoenabonnement, kind 3 tot 18 jaar € 27,- € 30,-

volwassene € 42,- € 47,-

65+ € 37,- € 39,-

Zwemleskaart hele seizoen diploma A € 125,-

(incl. lessen, diploma, douchen) diploma B / C € 65,-

snorkelen / survival € 45,-

zwemvaardigheid € 35,-

Entreekaart kind 3 tot 18 jaar € 2,50

volwassene / 65+ € 3,00

Avondkaart na 18.00 u. € 2,30

10-badenkaart kind 3 tot 18 jaar € 22,-

volwassene / 65+ € 27,-

Golfbaan kind 3 tot 18 jaar € 1,-

volwassene / 65+ € 2,-

Groepskaart (minimaal 25 personen) p.p. € 2,30

Lidmaatschap “In de Dennen” € 5,00

Eenmalige machtiging
Via de eenmalige machtiging neemt u ons veel werk uit handen Vult u de machtiging in, dan 

leveren wij deze in bij de bank. De bank schrijft het bedrag keurig van de door u opgegeven 

rekening af. Wij vragen u dan ook niet meer via overboekingen te betalen!

Voordelige voorverkooptarieven
U kunt abonnementen voor het komend seizoen op de volgende manier bestellen: knip het 

bestelformulier (op de andere pagina van deze krant) uit. Vul uw wensen in en lever het formulier

in, aangevuld met een originele pasfoto (op achterzijde voorzien van naam en geboortedatum)

van elke persoon waar de seizoenskaart voor bestemd is. Heeft u al eerder een pasfoto 

ingeleverd, dan is dat voor dit seizoen niet nodig.

-  inleveren tijdens de voorverkoopdag (5 april, alléén voor contante betalingen)

-  deponeren in de brievenbus van het zwembad 

-  of opsturen naar: “In de Dennen”, Oude Zutphenseweg 7, 7251 JX Vorden

Uw abonnement ligt dan vanaf 30 april klaar aan de kassa van het zwembad.

Bestel-/inschrijfformulieren voor abonnementen en zwemlessen, en het informatieprogramma

“Plons” over de zwemlessen zijn ook verkrijgbaar bij de bibliotheek en te vinden op onze website

(www.zwembad-indedennen.nl). 

Voorverkoop datum: 
woensdag 5 april 14.00 – 17.00 uur en 19.00 – 20.00 uur Op het zwembad

Belangrijke data
Opening zwembad: zondag 30 april (entree gratis)

Sluiting zwembad: zondag 10 september

Start zwemlessen: maandag 8 mei

Openingstijden:

maandag 13.00 – 20.00 u.

dinsdag t/m vrijdag 07.00 – 20.00 u.

zaterdag en zondag 12.00 – 17.00 u.

Afwijkende openingstijden in de laatste week 

(4 t/m 10 september): 

maandag 14.00 – 19.00 u.

dinsdag t/m vrijdag 07.00 – 10.00 u

14.00 – 19.00 u.

zaterdag en zondag 12.00 -  17.00 u

Op Hemelvaartsdag (25 mei) en 2e Pinksterdag (5 juni) is het bad open als op zondag.

Bij bijzonder mooi weer heeft het bad aangepaste openingstijden die in het bad (of op de 

voicemail) en op onze website worden aangekondigd.

De zwemlessen ABC
Het zwemlesaanbod is A, B, C (deze diploma’s zijn minimaal nodig als u er zeker van wilt zijn 

dat uw kind zwemveilig is), snorkelen, survivalzwemmen (nieuw!) en zwemvaardigheid (De lessen

voor dit laatste diploma worden gegeven vanaf de zomervakantie). Ook dit seizoen werken we

met 6 zwemlesdagen, omdat we kleine groepen kinderen met een vaste instructeur willen. 

Op zaterdagochtend is het bad gesloten en is er dus veel ruimte. 

Om deel te nemen aan de zwemlessen moeten de kinderen minimaal 5 jaar zijn. 

Diploma A: ma., di., do. en vr. middag (15.30 - ± 18.00 u.)

Diploma B / C: ma. en do. (vanaf 18.00 u.)

wo. middag (vanaf 13.00 u.) en zaterdag ochtend (vanaf 10.00 u.)

Zwemvaardigheid, Survival en Snorkelen: zaterdagochtend

De vaste badmeesters Timme en Ernst Jan en badjuf Toke zijn ook weer van de partij!

Betaling van zwemlessen
Allereerst moet er voor het kind een abonnement gekocht worden. 

Daarnaast gelden voor de leskaarten de volgende tarieven:

- Diploma A: € 125,- (4x per week, 30 minuten)

- Diploma B / C: € 65,- (2x per week, 30 minuten)

- Snorkelen / survival: € 45,- (1x per week, 45 minuten)

- Zwemvaardigheid € 35,- (1x per week, 45 minuten) 

(vanaf zomervakantie)

Betaling dient te gebeuren in de eerste week van de zwemlessen. Neem je abonnement mee!

Informatie over de zwemlessen is te vinden op de website en zal gedurende het seizoen bij de

entree van het zwembad hangen.

Zwem4daagse
Dit jaar wordt het weer een bijzonder spektakel!

Data: maandag 19 juni t/m vrijdag 23 juni

Aanvangstijden: ma. 20 juni: 18.30 – 20.00 uur

di. 21 juni t/m vr. 24 juni: ’s ochtends 7.00 - 10.00 uur of 18.30 – 20.00 uur

Kosten: € 3,50

Midgetgolf
Om onze Midgetgolfbaan wat beter te benutten hebben we de prijs wat aantrekkelijker gemaakt.

De echte benutting van de baan moeten we aan jullie overlaten!!

Dus kom eens een potje spelen (ook zonder zwemkaartje).

Opknapbeurt van het zwembad
Het zwembad is flink aangepakt deze winter. Op alle fronten zijn er

opknapwerkzaamheden gedaan. De technische ruimte hebben we

uitgebreid zodat de zandfilters onder dak zijn gekomen. Deze filters

zijn noodzakelijk voor onze waterkwaliteit en die vergen nu minder 

onderhoud dan voorheen. Wij hebben besloten om nieuwe dennen

aan te planten om zo onze naam in de toekomst in ere te houden. 

Dit gaf ons meteen de kans de zonneweide ook wat op te knappen.

Zo is de zonneweide een stuk groter geworden en zijn er leuke 

zithoekjes gemaakt. Om te kunnen genieten van een lekker kopje

koffie zijn er nieuwe bankjes en picknicktafels geplaatst. Ook heb-

ben we een Jeu de Boules baan gekregen, maar daarover binnen-

kort meer (hier in het Contact). Het meest genieten wordt het voor

de jongeren. Naast zwemmen kunnen jullie genieten van een mooie

tafeltennistafel, twee voetbalgoaltjes en voor slecht weer zelfs van een tafelvoetbaltafel. 

Als jullie je nu niet kunnen vermaken op het zwembad dan weten wij het niet meer!!

Zwemmen
Ook de gemeente Bronckhorst heeft bijgedragen aan een mooier aanzien van het bad: De berm

van de Oude Zutphenseweg kreeg een opknapbeurt. Het bad ligt er weer prachtig bij, dus kom

op 30 april een kijkje nemen!! (de entree is dan gratis)

Padi Seal Team
Het PADI Seal Team programma geeft kinderen de kans om onder water rond te zwemmen, 

op ontdekking te gaan en avontuur en opwinding te beleven. Een zeer mooie kennismaking met

de wereld van het duiken en een mooie aanvulling op de snorkeldiploma's die wij aanbieden. 

Bij voldoende animo zal de Instructeur van duikschool ,,BigBubbles” bij ons in het zwembad deze

duikcursus geven. Het gaat om 5 AquaMissions (lessen) die bestaan uit een stuk theorie en een

stuk praktijk. 

Om kennis te maken is het mogelijk om op 30 april een introductieduik te maken. Een extra 

reden om naar de opening van het bad te komen.

Kosten: € 110,- (excl. abonnement) 

Vereisten: Minimaal in bezit van de diploma's snorkelen 1, 2 en 3

Mocht je vragen hebben, bel of mail dan gerust even naar het zwembad! 

Opening zwembad 30 April

Gratis entrée

(Gratis introductieduik)

www.zwembad-indedennen.nl

Heeft u onze website al bezocht? 

Op www.zwembad-indedennen.nl vindt u 

informatie over onder andere de voorver-

koop van abonnementen, zwemles, (extra)

openingstijden, bijzondere activiteiten, 

tarieven en een stukje geschiedenis. 

Ook kunt u hier het aanvraagformulier 

voor abonnementen downloaden en/of 

het inschrijfformulier voor de zwemlessen 

invullen!



Het onderzoek, gehouden onder de 5
grootste reisbureauketens van Neder-
land, is deze maand gepubliceerd in
de Reisgids, het reisblad van de consu-
mentenbond. In december 2005 zijn
diverse reisbureaus bezocht door on-
derzoekers die zich voordeden als
klant. Tijdens dit bezoek werd een
case met vragen voorgelegd betreffen-
de een golfvakantie in Turkije. De con-
sumentenbond stelt dat de meerwaar-
de van het reisbureau is dat het echt
advies verstrekt. Naast de kwaliteit
van het advies is bij dit onderzoek ook
gelet op zaken zoals wachttijd, sfeer
en prijsvergelijking. Globe scoorde
maar liefst 91% van het totaal aantal
te behalen punten en eindigt daarmee
op de 1ste positie. Naast Globe zijn ook
Toerkoop, D-Reizen, World of Tui/Arke

en Thomas Cook getest. Directeur en
Reismanager van het jaar Cor van Eij-
den is trots op zijn reisbureaus, "Hier-
uit blijkt maar weer dat Globe echt de
witte raaf onder de reisbureaus is. On-
danks de kritische geluiden in de
markt over de toekomst van het ste-
nen reisbureau bewijst Globe keer op
keer, door toegevoegde waarde te bie-
den in advies en persoonlijke service,
dat ook in de toekomst wel degelijk
een plek is voor het reisbureau!".  

OVER GLOBE REISBUROGROEP
Globe Reisburogroep is een landelijke
reisbureauketen met ruim 220 win-
kels waarvan 8 reisbureaus voor za-
kenreizen die opereren onder de
naam Globe Business Travel. Recente-
lijk heeft Globe de reisbureaus Brooks
en Van Staalduinen overgenomen. Al-
le reisbureaus die onder de Globe vlag
vallen, zijn aangesloten bij de ANVR
en SGR. Het hoofdkantoor is gevestigd
in Holten. Globe Reisburogroep is on-
derdeel van de Oad Groep, Nederlands
op één na grootste reisorganisatie.

Globe Reisburo als beste getest
door consumentenbond
Naast de titel 'Beste Reisbureau van
het jaar 2005' en 'Beste Reismana-
ger' blijkt wederom uit de Reisbu-
reaumonitor van de Consumenten-
bond dat Globe als beste uit de bus
komt.

Ze eten 24 uur niet en laten zich dan
sponsoren door familie en vrienden.
Het geld gaat naar World Vision. Deze
organisatie heeft deze actie al jaren
landelijk georganiseerd, zodat er be-
halve de Beecklanders er nog duizen-
den andere scholieren mee doen! Het
geld gaat dit jaar naar Aids-wezen in

Afrika. Bijna 15 miljoen kinderen heb-
ben beide ouders verloren door Aids.
Zonder onze hulp is er geen geld voor
voorlichting, scholing en hulp bij het
voedsel verbouwen.

Als je meedoet help je deze kinderen
aan een betere toekomst!

Kwart van Beeckland doet
mee aan hongeraktie

Dit jaar doen 121 leerlingen mee met de actie Zip your Lip op 't Beeckland.

Beste mensen, jong en wat ouder,
In alle kranten en ook in Contact is
ruim aandacht besteed aan de zwerf-
vuildag op 18 maart. Het blijkt nu dat
nog niet iedereen zich bewust is hoe
om te gaan met afval. 

Net zoals jullie dagelijks van Vorden
naar Zutphen of van Zutphen enz.
naar Vorden fietsen of rijden, gebruik
ik ook regelmatig die weg en het fiets-
pad. Het zal jullie ook vast elke dag op-
vallen hoeveel rommel er langs de
weg ligt. Dankzij veel vrijwilligers uit
Vorden, ongeveer 130 mensen, is er za-
terdag de 18e maart heel veel rommel
opgeraapt en in de gemeentecontai-
ner bij elkaar gebracht. Onze groep
van 20 volwassen mensen en 2 kinde-
ren heeft de bermen van de Zutphen-
seweg en de Rondweg schoon ge-
maakt en er zijn honderden flesjes,
blikjes, chipszakken, heel veel meters
videotape, geleegde asbakken uit de
auto, enzovoort opgeraapt. Het ziet er
dan weer netjes uit in onze mooie

Aan de weggebruikers
van de Zutphenseweg
en de Rondweg

Achterhoek. De maandag erop was het
nog schoon, dinsdagmorgen echter
was het weer bar en boos. Er lagen al
weer een stuk of wat blikjes, ook ver-
schillende flesjes en alweer honder-
den meters afgerolde videotape, dat
langs het fietspad ligt of wappert in de
wind. 's Avonds warempel weer opge-
ruimd! Ik denk door één van de zater-
dagvrijwilligers. 

Woensdagmorgen weer hetzelfde lied-
je: hele stukken waren voorzien van
tape en er lagen nog weer wat meer
flesjes. Op de terugweg van m'n werk
heb ik het opgeraapt. Het kostte me
ongeveer een half uur voordat ik alle
stukken verzameld had (langs één
kant van de weg!). 

Een vriendelijk verzoek: DOE DAT
NOU NIET WEER, HOU JE ROMMEL BIJ
JE en GOOI DAT THUIS IN DE AFVAL-
BAK!!! Jullie weten allemaal wat een gi-
gantische klerezooi het wordt als ie-
dereen maar alles van zich af gooit. 

En wat nou de lol van het afrollen van
videotapes is, mag de dader mij ko-
men vertellen. Dat het moeite kost om
alles weer op te rapen is dus al wel be-
kend. Ik ben benieuwd of ik wat
hoor……

Rinus Ilbrink,
Strodijk 1, Vorden

Op onze vraag uit wiens koker het
idee stamt om een dergelijk boek te
maken, zwaait Hennie Reindsen di-
rect alle lof toe aan Hennie Rossel. ‘ Hij
kwam met het idee en hij heeft er ook
het meeste werk voor gedaan. Mijn in-
breng was meer de corrigerende taak,
zeg maar alle verhalen door de bril
van de schoolmeester’, zo zegt Hennie
Reindsen lachend. Hennie Rossel: ’Het
hoofddoel van een oudheidkundige
vereniging zoals ‘Oud Vorden’ is het
beschrijven van de lokale geschiede-
nis. Dus eigenlijk dingen opschrijven
die anders nooit worden opgeschre-
ven. Dat is primair de taak van een his-
torische vereniging.

Drie jaren geleden wierpen wij al een
blik op 2006, het jaar van ons zilveren
jubileum. Er zijn al enkele boeken
over het verleden van Vorden in om-
loop, zoals bijvoorbeeld ‘ Vorden histo-
rische verkenning’, een boek dat des-
tijds ter gelegenheid van het nieuwe
Rabo gebouw aan de Zutphenseweg,
door de bank aan de bevolking van
Vorden werd aangeboden. Wat ik ook
voor ogen had voor ons jubileum, een
boek over de bedrijvigheid in Vorden
in de vorige eeuw, bedrijvigheid in de
breedste zin van het woord’, zo zegt
Hennie Rossel.

Het bestuur van ‘ Oud Vorden’ vond
het een prima idee. De vraag rees, wie
gaat het boek maken? Al heel snel vie-

len daarbij de namen van Hennie
Reindsen en Hennie Rossel. ‘We waren
het er samen al heel snel over eens: la-
ten we er een boek van maken onder
het motto ‘Van Vordenaren, voor Vor-
denaren‘. Als redactie hebben we cor-
rigerende en wat aanvullende werk-
zaamheden verricht en hebben wij
erop toegezien dat het karakter van
elk binnen gekomen verhaal in stand
werd gehouden'’ zo zegt Hennie
Reindsen.

Nadat destijds in de pers een oproep
was gedaan, waarop de nodige reac-
ties binnen kwamen, heeft met name
Hennie Rossel een aantal personen
over de streep getrokken om ook een
artikel te schrijven. Zo werd Gerrit
Emsbroek zo door het initiatief van
‘Oud Vorden’ gegrepen dat hij aanslui-
tend zelf een boek over de ‘Konijnen-
bult’ is gaan schrijven! Maar dat even
ter zijde. De redactie heeft in totaal
honderd verhalen en honderden foto’
s binnengekregen.

ARCHIEFVERHALEN
Hennie Rossel: ‘Met name de artikelen
over bedrijven die inmiddels allang
uit het dorpsbeeld zijn verdwenen,
zijn het lezen meer dan de moeite
waard. Zo kwam ik er achter dat het
archief van de voormalige zuivelfa-
briek in handen was van Hendrik
Tjoonk. Het archief van de voormalige
coöperatie hebben we helaas niet kun-

nen achterhalen. Prachtige verhalen
over bijvoorbeeld een timmerbedrijf.
De hele geschiedenis van deze be-
drijfstak met zelfs verhalen die betrek-
king hebben op de Tweede Wereldoor-
log. Noem het maar kroniekverhalen
uit de oorlogsjaren.

Zo hadden Duitse bezetters in het
buurtschap Linde wel interesse in een
gebakken of een gekookt eitje. Geen
probleem, de Duitsers kregen hun ei-
eren in ruil voor benzine voor een mo-
tor’, zo zegt Hennie Rossel. Ook ont-
ving de redactie van het jubileumboek
bijdragen van Vordenaren, die helaas
inmiddels zijn overleden. 

Zo rond 1900 telde Vorden in totaal 30
huizen. Hennie Rossel: ‘Wat opvalt uit
de geschiedenis van destijds, toen
in1894 in Vorden de zuivelfabriek
werd opgericht, kwam kort daarna
een economische ontwikkeling op
gang waarin bepaalde families zoals
de ‘Poesses’, de ‘Albersen’ en de ‘Ems-
broeken’ door de jaren heen een be-
paalde rol in het dorp Vorden hebben
vervuld’, zo zegt Hennie Rossel.

Net als zijn (voor) naamgenoot is ook
Hennie Reindsen dol enthousiast over
het jubileumboek. Zegt hij: ‘Het is ab-
soluut geen verkooppraatje, maar het
is gewoon een goed boek geworden.
Een aanbeveling voor alle Vordenaren
om over Vordenaren te lezen’, aldus
Reindsen. 
Het boek kan tegen betaling van 30 eu-
ro op woensdag 5 april en woensdag
12 april tussen 14.00-15.00 uur in het
dorpscentrum worden afgehaald. Ook
kan het boek bij één van de bestuurs-
leden van ‘Oud Vorden’ besteld wor-
den. Advies van de redactie: ‘Er wor-
den duizend exemplaren gedrukt, de
verkoop loopt als een trein, wees er
dus als de kippen bij’!

Hennie Reindsen en Hennie Rossel samenstellers boek:

'Bedrijvigheid in Vorden in de 20e eeuw'

‘Het leuke van het boek is dat de mensen het zelf hebben geschreven. Wij
hebben voor de samenstelling gezorgd’, aldus de heren Hennie Reindsen
en Hennie Rossel. Samen vormen zij de redactie van het boek ‘Bedrijvig-
heid in Vorden in de 20e eeuw’. De redactie wil tegelijkertijd een misver-
stand uit de weg ruimen. Hennie Rossel: ‘Het boek gaat niet alleen over de
bedrijven in Vorden uit de vorige eeuw, maar ook over de bedrijvigheid ,
dat wil zeggen dat bijvoorbeeld veeartsen, het notariaat, het Groene Kruis
e.d. ook onder de noemer ‘bedrijvigheid’ vallen. Daarbij uitvoerige achter-
grondinformatie en om het leuk te houden, vermeldt het boek ook de no-
dige anekdotes’, aldus Hennie Rossel.

Hennie Rossel en Hennie Reindsen



Kinderen kunnen met een strippen-
kaart (die kost 2,00 euro per stuk) mee-
doen aan diverse activiteiten rond
lammetjes. Zo kunnen ze een lamme-
tje de fles geven, de (kunst-)geit mel-
ken, een geitje plakken en verven en
er is een verhalenverteller. Op de boe-

renmarkt is informatie over land-
bouw en zorg verkrijgbaar en er kun-
nen verscheidene biologische produc-
ten van Achterhoekse bedrijven wor-
den geproefd en gekocht. Geitenboer-
derij Groot Windenberg is te vinden
aan de Rommelderdijk 2, tussen Vor-
den en Ruurlo. Vanaf de Ruurloseweg
staat de route met borden aangege-
ven. Noot voor de redactie: Info: Ria
Fokkink Rommelderdijk 2, 7251 MB
Vorden, tel. (0575) 55 64 61, 
e-mail: riafokkink@hetnet.nl 
of www.grootwindenberg.nl

Lammetjesdag op geitenboerderij
De biologische geiten- en zorgboer-
derij Groot Windenberg in Vorden
houdt zondag 2 april a.s. een lam-
metjesdag met een boerenmarkt.
Publiek is welkom van 11.00 tot
16.00 uur.

Door de kittens uit hun zwerfomge-
ving weg te halen en in huiselijke
kring te laten opgroeien worden de
jonge katjes gesocialiseerd en hebben
ze een grotere kans op een toekomst
als huiskat. Daarnaast wordt uitbrei-
ding van de zwerfkattenpopulatie
voorkomen.

De afgelopen jaren hebben gastgezin-
nen al vele zwerfkittens opgevangen
voor de Dierenbescherming. Wanneer
de dieren oud genoeg zijn gaan ze
naar de regionale asielen en kan een
baasje worden gezocht. De kittens
worden dus slechts tijdelijk in een
gastgezin geplaatst om ze een goede
opvoeding mee te geven. Gezien de
groei van het aantal zwerfkatten en
het wegvallen van het asiel in Zut-
phen is de Dierenbescherming op
zoek naar meer gastgezinnen, zodat
er voldoende adressen zijn om alle kit-
tens op te vangen. 

Wilt u graag bijdragen aan het welzijn
van zwerfkittens en heeft u voldoende
tijd en ruimte om de dieren op te van-
gen? Dan horen we graag van u! Voor
meer informatie of vragen kunt u con-
tact opnemen met Diny te Velthuis,
tel. (0575) 55 66 68.

Dierenbescherming zoekt
gastgezinnen voor kittens
Met het voorjaar op komst zullen
binnen enkele weken vele kittens
het levenslicht zien. Dit geldt niet
alleen voor huiskatten, maar ook
de zwerfkatten in de regio zullen
voor vele kittens zorgen. Zonder in-
grijpen zal het aantal zwerfkatten
in de regio hierdoor in korte tijd
sterk toenemen. Om de kittens een
betere start te geven en de overlast
door zwerfkatten zoveel mogelijk
te beperken is de Dierenbescher-
ming Zutphen op zoek naar gastge-
zinnen voor deze kittens.

De organisatie toonde zich zaterdag-
middag na afloop tevreden met de op-
brengst: van ruim duizend euro. Dit
geld wordt in een potje gestopt, waar-
uit onder meer het onderhoud en
brandstof van ‘het busje’ zal worden
betaald.

De afgelopen jaren hebben namelijk
tal van de in de Wehme gehouden ac-
ties circa 12.000 euro opgebracht.

Van dat geld werd onlangs een fel be-
geerde bus aangeschaft, waarmee de
bewoners die in het zorgcentrum ver-

blijven tripjes kunnen maken. Zo
staan er in de maand april al enkele
uitstapjes op het programma.

De bus is dus aangeschaft, echter de
bus moet ook kunnen blijven rijden.
Brandstof, belasting, verzekering, on-
derhoud moeten uiteraard ook be-
taald kunnen worden. Vandaar ook
dat de groep vrijwilligers zich middels
acties zal blijven inzetten voor ‘het
busje van de Wehme’.

Rommelmarkt De Wehme bracht
duizend euro op

Er is de afgelopen weken door een aantal vrijwilligers hard gewerkt om er
zaterdag in de foyer van het zorgcentrum ‘De Wehme’ een gezellige rom-
melmarkt van te maken. Meubels, aardewerk, glaswerk, veel boeken en al-
lerhande snuisterijen, zorgden voor een uitgebreid ‘keuzepakket’.

Kijkje op de rommelmarkt De Wehme

Het aantal inzendingen mocht er zijn,
er waren in totaal 350 handwerken te
bewonderen. De dames zijn het gehele
jaar door voor deze expositie in de
weer. Puck de Vries :’De bedoeling is ei-
genlijk dat de dames elkaar enthousi-
asmeren. Ook om de vele oude hand-
werktechnieken aan een volgende ge-

Workshop schot in de roos

Provinciale handwerktentoonstelling
plattelandsvrouwen

‘We geven dit jaar tijdens de handwerktentoonstelling voor het eerst work-
shops. De dames kunnen voor 5 euro een pakketje materialen kopen. Ze
krijgen dan een half uur les, waarna ze thuis het handwerk verder kunnen
afmaken. De dames vinden het heel erg leuk. Tot en met vrijdagavond heb-
ben al circa 50 dames aan deze workshops meegedaan’, zo vertelde Puck
de Vries, voorzitter van de provinciale handwerkcommissie van de NBvP,
‘Vrouwen van Nu’. De tentoonstelling werd, net als de afgelopen jaren van
donderdag t/m zaterdag in het dorpscentrum te Vorden gehouden.

Prachtige handwerken

neratie over te dragen. Het zijn toch
veelal 50 plussers die zich met hand-
werken bezig houden. Wij proberen
met name om ook jongere mensen en-
thousiast te maken. Het is natuurlijk
niet altijd even gemakkelijk, stel je
voor een moeder met kinderen en
daarnaast een drukke baan, heeft vrij-
wel geen tijd om te handwerken. Wel-
licht dat een bezoek aan een tentoon-
stelling zoals deze, toch stimulerend
gaat werken’, zo oppert Puck de Vries.

Zelf ‘doctor in de wetenschappen’
heeft zij er veel lol in om creatieve din-
gen voor haar drie kleinkinderen te
maken. Ook geeft zij zelf een basiscur-
sus in wat men noemt ‘patchwork’. De
Hollandse benaming voor patchwork
is ‘lapjeswerk’. Kijk hier naar deze
sprei, gemaakt van het op elkaar rij-
gen van lapjes’, zo zegt Puck de Vries.
De dames die hun handwerken inge-
zonden hebben, moeten soms wel
over heel veel engelen geduld beschik-
ken. Een ‘paar centimeter handwerk’

staat dikwijls voor drie uur arbeid’, zo
legt Puck de Vries uit. 

Op deze expositie ook fraaie op lin-
nendoeken geborduurde letters waar
een heel familiegeslacht is aange-
bracht met namen, jaartallen e.d. Ook
prachtig versierde borden die als schil-
derijen ogen. Alle tentoongestelde
werken worden door de zes dames van
de provinciale handwerkcommissie
beoordeeld. Puck de Vries: ‘ De inzen-
ders kunnen geen prijzen winnen.
Wat wij doen is de dames een schou-
derklopje geven, een welgemeend ad-
vies en bovenal opbouwende kritiek’,
zo legt ze uit. De opbouw van de ten-
toonstelling heeft drie dagen in beslag
genomen. ‘ We hebben 300 meter
zwarte stof verwerkt waarop alles uit-
gestald kon worden. Een flinke klus
en dan te bedenken dat alle handwer-
ken zaterdag na afloop van de exposi-
tie binnen een uur zijn ingepakt, klaar
om weer mee naar huis te nemen’, zo
zegt Puck de Vries.

Er is een aparte tienerhoek en er zijn
zelfs sieraden en tassen te vinden.

Op vrijdagavond 7 april van 18.30-
21.30 uur en op zaterdag 8 april van
10.00-11.30 uur kun je terecht in ge-
bouw 't Nut in Warnsveld (dus niet
in de Spil!). Je kunt ook zelf spullen in-
brengen, kijk voor meer informatie in
de 'Contactjes' of bel naar: (0575)    57
02 60 / 52 57 33 / 52 82 63.

Tijd voor......  zomerkleding!
De lange winter ook zo beu? Zin in
zomerkleding of schoenen? Kom
dan naar de kledingbeurs voor tie-
ners en volwassenen (ook man-
nen)!

Onder leiding van Mirjam, Mozes en
Aäron begint het verzet te groeien.
Het volk gaat zich uit de slavernij be-
vrijden. 
Ze trekken eruit, heen en weer geslin-
gerd tussen berusting en opstand, tus-
sen terugval en handhaving, tussen
geloof en ongeloof, tussen angst en
hoop. Hun geschiedenis wordt onze
geschiedenis.

Dit is het verhaal dat het joodse volk
met ‘Pesach’ viert. Ook Jezus vierde
tijdens het laatste avondmaal het
‘Pesachfeest’ met zijn discipelen. 

Kort samengevat zijn dit de ingrediën-
ten van de musical ‘Met Mirjam en
Mozes mee’ welke zondagavond 2
april in de Hervormde Dorpskerk
wordt opgevoerd.Aan de musical
wordt door circa 30 personen (toneel,
zang, decor) meegewerkt. De regie is
in handen van Ron Bastiaan Net. Aan-
vang 19.00 uur.

Zondagavond 2 april in Hervormde dorpskerk:

Musical 'Met Mirjam en Mozes mee'
Het joodse volk leeft in slavernij in
Egypte. Een oppermachtige farao
heerst met geweld.



MAANDAG 20 MAART:
Groep A:
1 Mw. G. Hulleman / Mw. H. van Dru-
ten 66,7%; 2 Dhr. D. Wijers / Dhr. E.
Thalen 58,9%; 3 Mw. A. van Burk / Mw.
N. Hendriks 52,6%

Groep B:
1 Mw. M. Koekkoek / Dhr. J. Koekkoek
58,3%; 2 Mw. P. van de Ven / Dhr. G. Feij
57,3%; 3 Mw. J. Wullink / Dhr. H. Wul-
link 56,8%

Groep C:
1 Mw. D. Jansen / Mw. A. Reindsen
63,0%; 2 Mw. T. Speulman / Dhr. P.

Speulman 58,9%; 3 Mw. R. de Bruin /
Mw. G. ter Schegget 56,8% 

WOENSDAG 22 MAART:
Groep A:
1 Mw. R. Thalen / Dhr. E. Thalen
59,38%; 2 Mw. T. Simonis / Mw. R. Web-
bink 57,81%; 3 Mw. R. den Ambtman /
Dhr. L. Sprey 53,13%

Groep B:
1 Mw. G. Nulden / Mw. R. de Bruin
63,75%; 2 Mw. A. Jansen Vreling / Mw.
E. Beekman 59,58%; 3 Mw. G. Kriek /
Dhr. P. den Ambtman 53,75% en Mw.
H. Stertefeld / Dhr. F. Stertefeld 53,75%

B r i d g e n

In de gymzaal Het Jebbink, waar de
kinderen van basisschool De Vorde-
ring gymmen, vallen de groepjes kin-
deren meteen op. In het midden van
de zaal vormen bovenbouwleerlingen
levende torens. 

In de hoek klauteren kinderen beurte-
lings langs een dikke mat omhoog en
daarnaast springt een groep kinderen
beurtelings op de trampoline.

Zo bewegen 5 verschillende groepjes
zich met zichtbaar plezier door de
gymzaal. Esther Koolmees en de
groepsleerkracht begeleiden beurte-
lings de verschillende groepjes. 

Ze aanschouwen het goedkeurend,
helpen waar nodig en geven aan wan-
neer de groepjes mogen doorwisselen
naar een nieuwe spel-of toestelvorm. 

Esther werkt sinds augustus in Vorden.
Zij is BIOS-consulente. Bios staat voor
Bewegen In Onderwijs en Sport. De
Gelderse Sportfederatie is daarmee be-
gonnen om iets te doen aan de toene-
mende bewegingsarmoede onder kin-
deren. 

Via het BIOS-project leren leerkrach-
ten een goede gymles samen te stel-
len, worden contacten tussen basis-
scholen en verenigingen gelegd en
krijgen kinderen sowieso op school de
nodige beweging. 

We proberen de kinderen op school
met veel verschillende sporten in aan-
raking te laten komen. We hopen na-
tuurlijk dat ze daardoor ook buiten
school aan een sport gaan doen die ze
het leukst vinden. 

Een BIOS-reeks bestaat uit 10 lessen.
De opbouw van de lessen zorgt ervoor
dat kinderen constant actief zijn, het
bewegen staat bovenaan. 
De leerlingen, leerkrachten hebben er
duidelijk plezier in en dat is het be-
langrijkst. 

In november heeft Esther, samen met
de leerkrachten en de Ouderrraad van
De Vordering een voorlichtingavond
gegeven. Aan de hand van foto's en
filmmateriaal werden ouders door het
BIOS-verhaal geleid. 

In Januari hebben alle ouders de kans
gehad om een gymles bij te wonen.
Voor de ouders van de leerlingen van
de groepen 1 en 2 was dit een kijkles
in de gymzaal van de school, de ou-
ders van de groepen 3 t/m 8 hebben
een les in de gymzaal Het Jebbink be-
zocht. 

Ouders waren enthousiast, soms zelfs
zo enthousiast dat ze zelf actief aan de
les gingen deelnemen.

Het BIOS-project is voor De Vordering
in juni afgelopen. In 2007 stopt het
project in Vorden. 

De inmiddels geschoolde leerkrachten
gaan na juni zelf verder aan de slag.
Gedurende het jaar zijn alle lessen op
papier gezet, en gaandeweg is zo het
jaar-gym plan voor de school ontwik-
keld.

Na dat de kinderen van de Vordering
zelf alles hadden opgeruimd, een zeer
wezenlijk onderdeel van de les, moch-
ten ze toch nog even met zijn allen los.
Voor een ouderwets potje trefbal.

De Vordering laat de jeugd bewegen

Ook jonge kinderen hebben de weg naar de computer gevonden. Om de
kinderlijfjes toch voldoende te laten zweten geeft Esther Koolmees bewe-
gingslessen op basisscholen. Een initiatief van de Gelderse Sport Federatie.

Er is een aparte tienerhoek en er zijn
zelfs sieraden en tassen te vinden.

Op vrijdagavond 7 april van 18.30-
21.30 uur en op zaterdag 8 april van
10.00-11.30 uur kun je terecht in ge-
bouw 't Nut in Warnsveld (dus niet
in de Spil!). Je kunt ook zelf spullen in-
brengen, kijk voor meer informatie in
de 'Contactjes' of bel naar: (0575)    57
02 60 / 52 57 33 / 52 82 63.

Tijd voor......  zomerkleding!
De lange winter ook zo beu? Zin in
zomerkleding of schoenen? Kom
dan naar de kledingbeurs voor tie-
ners en volwassenen (ook man-
nen)!

Aanrijding tussen twee auto's
Woensdagmorgen (22/03) omstreeks
07.00 uur kwamen twee automobilis-
ten met elkaar in botsing. Een 49-jari-
ge man uit Hengelo (OV) reed over De
Horsterkamp vanaf Vorden en verleen-
de geen voorrang aan een 41-jarige
man uit Doetinchem, die over de Hen-
geloseweg reed. Hierop ontstond een
aanrijding. De Hengeloër had last van
zijn gezicht, de Doetinchemmer van
zijn nek en arm.

P o l i t i e

De B meiden van DASH gesponsord
door Meddens Diagnostics moesten
zaterdag met 3-1 winnen bij VCV B1
om dan al kampioen te worden. In het
begin zag het er niet naar uit dat dit
even zou gebeuren. Een zeer sterk spe-
lend VCV won de eerste set. 

De 2e set ging lang gelijk op maar op
het eind kon DASH de set toch naar
zich toe trekken. Halverwege de 3e set
dachten de meegereisde supporters
dat ze het feestvieren moesten uitstel-
len tot volgende week; echter ook in
het volleybal bestaat het begrip "gou-
den wissel" Djorne Toebes kwam in
het veld en serveerde DASH van 6 pun-
ten achterstand naar 4 punten voor-
sprong waardoor de set toch in Vor-
dense handen viel. 
De laatste set was ook van zeer hoog
niveau en ongemeen spannend ook
hier kwam DASH weer achter en toon-
de veerkracht door ook deze set en
daarmee het kampioenschap in de
Topklasse binnen te halen. Dat de
DASH jeugdtrainers goed bezig zijn
blijkt wel uit het feit dat dit het 2e ach-
tereenvolgende jaar is dat de B jeugd
kampioen wordt in de hoogste klasse
en ook voor volgend jaar staat al weer

een nieuwe talentvolle lichting klaar.
DASH Uitslagen
Donderdag 23 maart
Harfsen D3 - Dash D6: 4-0.

Zaterdag 25 maart
VCV MB1 - Dash MB1 1-3 KAMPIOEN;
Avanti H3 - Dash H2 3-1; Labyellov H1 -
Dash H1 1-3; Avanti D2 - Dash D4 3-2;
Avanti H2 - Dash H3 4-0; ASV D1 - Dash
D5 3-1; Dash circ. 1 - Willems Gemini
4-0; Dash  circ. 2 - Tornado 4-0; Dash
MC1 - Willems Gemini MC1 0-4; Dash
D2  - WIK D1 4-0 KAMPIOEN; Dash D3 -
DVO D4 3-1; Dash D1 - Longa '59 D3
4-0.

Zaterdag 1 april
10.30 Lichtenvoorde Longa '59 JC2 -
Dash JC1 Hamalandhal; 13.00 Doetin-
chem DOC STAP ORION D2 - Dash D1
Rozengaarde; 14.30 Gendringen Blok
'71 D1 - Dash D2 IJsselweide; 15.00 Doe-
tinchem DOC STAP ORION MB1 - Dash
MB1 Rozengaarde; 15.30 Steenderen
WIK D2 - Dash D3 Hooge Wessel; 11.30
Dash MB2 - Harfsen MB1; 13.15 Dash
D6 - BVC '73 D3; 15.00 Dash H2 - DVO;
H3; 15.00 Dash H3 - DVO; 17.00 Dash
D4 - Grol D1; 17.00 Dash D5 - Rivo Riet-
molen D5; 17.00 Dash H1 - Grol H1.

Vo l l e y b a l

Samen met Wivoc uit Winterswijk
gaat Dash uitmaken wie de pd-wed-
strijden gaat spelen om degradatie uit
de promotieklasse te voorkomen. In
de laatste twee wedstrijden van dit sei-
zoen zal dat worden beslist. 

Dash heeft nog twee zware wedstrij-
den te gaan tegen Orion uit Doetin-
chem en Havoc uit Haaksbergen. Wi-
voc speelt nog tegen Longa en Orion.

DAMES 2 STELT PLAATS IN 
PROMOTIEKLASSE VEILIG
Het tweede damesteam van Dash heeft
in elk geval al een plek in de promotie-
klasse veilig gesteld. 

Zij wonnen met 4-0 van Wik uit Steen-
deren, waardoor zij kampioen werden
in de eerste klasse. 

Als het eerste damesteam de plaats in
de promotieklasse behoudt, dan komt
Dash volgend seizoen met twee teams
uit in die klasse.

De volgende wedstrijd tegen Orion uit
Doetinchem speelt Dash op 1 april om
13.00 uur in sporthal Rozengaarde. 

De laatste thuiswedstrijd speelt Dash
op 8 april om 17.00 uur in sporthal 't
Jebbink. Uw steun is van harte wel-
kom!

Overtuigende zege Dash
Dames 1 op Longa Dames 3

Het eerste damesteam van Dash, gesponsord door Friso Woudstra en
Strada Sports, won in een zeer regelmatige wedstrijd met 4-0 van Longa.
Setstanden: 25-17, 25-15, 25-17 en 25-18. Deze overwinning brengt de pro-
motie/degradatiewedstrijden weer een stap dichterbij. Longa, dat op de
laagste plek in de ranglijst staat, kon geen vuist maken tegen Dash, dat
twee plaatsen hoger staat. Degelijk verdedigingswerk en goed aanvalspel
van Dash was de basis voor deze overwinning.

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de

Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. Op-

gave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het Dorps-

centrum. Op maandag-, woensdag-
en donderdagmorgen van 9.00 tot
12.00 uur. Info en opgave bij Welzijn
Ouderen Vorden.

• Meer Bewegen voor Ouderen: gym,
-sport en spel -volksdansen-zwem-

men. Informatie en opgave bij Wel-
zijn Ouderen Vorden.

• Kaartclub maandagmiddag en bin-
go woensdagmiddag in het Dorps-
centrum.

MAART:
29 Vordense Bridgeclub in Dorpscen-

trum
29 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
30 Klootschietgroep de Vordense Pan

1-2-3 SUCCES VOOR NIENKE
Nienke Braakhekke, lid van zwemver-
eniging de Berkelduikers uit Lochem,
heeft afgelopen zaterdag deelgenomen
aan de Nebas / NSG wedstrijden in Via-
nen. Sporters, met een lichamelijke be-
perking streden om de medailles. Nien-
ke leverde weer een prima prestatie
door op 3 afstanden medailles te win-
nen: 200m. rugslag - 3e plaats (eerste
keer gezwommen); 100m. schoolslag -
2e plaats; 50m. vrijeslag - 1e plaats met
een persoonlijk record.

Wa t e r p o l o

BERKELDUIKERS SPRINTEN GOED
Zwemmer(ster)s van de Berkelduikers
uit Lochem hebben deelgenomen aan
de Gelderse Sprint Kampioenschap-
pen in Doetinchem. Met meer starts
dan in voorgaande jaren was er helaas
geen podiumplaats weggelegd voor
een Berkelduiker. Desondanks werden
er zeer goede tijden gezwommen, on-
geveer de helft eindigde met een ver-
betering van de persoonlijke besttijd.
Milou Tjoonk leverde op haar verjaar-
dag een prima prestatie op de 50m.
schoolslag, door met een 19e inschrijf-
tijd naar een 5e plaats te klimmen. Op-
merkelijke tijdsverbeteringen werden
behaald door Daan Nijland (50m. rug-
slag), Taco Braakhekke (50m. school-
slag) en Sander Wissink (50m. vlinder-
slag). Helaas konden door ziekte Merel
Wilgenhof en Anne Carlijn Bakker
niet meedoen. 

VOLLEDIGE UITSLAG:
Daan Nijland

'95 50 rc 39,94 pr 14e
50 ss 45,20 12e

50 vrij 34,86 18e
50 vl 42,64 18e

Taco Braakhekke
'92 50 ss 38,82 pr 11e

50 vrij 31,32 21e

Sanne ten Have
'90 50 vl 37,13 23e

50 ss 42,49 20e
50 vrij 32,04 24e

Laura Holterman
'86 50 rc 34,81 10e

50 vl 35,29 21e

Milou Tjoonk
'95 50 ss 42,04 pr 5e

Sander Wissink
'95 50 ss 43,58 pr 9e

Thierry Fakkert
'94 50 ss 46,51 pr 15e

Rik Lok
'94 50 ss 44,03 pr (SA)

Bart Kers
'94 50 ss 43,53 pr 8e

50 vrij 36,00 23e
50 vl 42,68 pr 19e

Marlies Jurg
'92 50 rc 38,97 24e

Berjan Ebbekink
'93 50 rc 35,67 pr 15e

50 vl 35,64 16e
50 vrij 31,28 pr 20e

Elsemieke Lever
'90 50 ss 40,65 pr 17e

Carmen Degenaars 
'92 50 vl 34,36 pr 7e

Wa t e r p o l o
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De Socialistische Partij is de partij van
de tomaat, Agnes Kant en Jan Marijnis-
sen. De SP is de laatste jaren uitge-
groeid tot de vierde partij van Neder-
land en daarmee de snelst groeiende
partij in het land. Dit is op 7 maart
2006, tijdens de gemeenteraadsverkie-
zingen, maar weer eens heel duidelijk
gebleken. De SP is een partij die staat
voor een sociaal Nederland, waarin
menselijke waardigheid, gelijkwaar-

digheid en solidariteit voorop staan.
De basis van de partij ligt op het loka-
le vlak. De SP heeft zitting in de raden
van 96 gemeenten, maar nog niet in
die van Bronckhorst. Voor SP’ers in
Bronckhorst is dit eind vorig jaar de
reden geweest een werkgroep op te
richten. Inmiddels wordt er actief ge-
werkt aan het neerzetten van de partij
in Bronckhorst en in het scholen van
de leden. Actie voeren om misstanden

op lokaal niveau te bestrijden is de
kracht van elke SP-afdeling in ons
land. Daarom wil de SP-werkgroep
Bronckhorst die zaken, die in de ver-
schillende kernen van onze gemeente
tot ongenoegen van de inwoners lei-
den, in kaart gaan brengen. Om dit te
realiseren zullen alle inwoners in de
loop van dit jaar bezocht en geënquê-
teerd worden door leden van de SP.

Uiteraard worden inwoners door de SP
op de hoogte gehouden van alle ont-
wikkelingen.

Contact opnemen met de SP-werk-
groep Bronckhorst kan via de contact-
persoon Thijs Willemsen op 0313-
475269 of via Bronckhorst@sp.nl. In-
formatie over de partij is te lezen op
www.sp.nl.

1 april 2006

Agnes Kant trapt af voor de SP in
Bronckhorst!
Nee, het is geen grap! Op zaterdag 1 april 2006 zal de Socialistische Partij
officieel in actie komen in de gemeente Bronckhorst. Op deze dag zal de
SP-werkgroep Bronckhorst in gezelschap van 2e kamerlid Agnes Kant en
de Doesburgse SP-wethouder Willem Bouman haar intocht maken in het
kleinste stadje van Nederland. Om 13.30 uur zal deze delegatie met de
pont het stadje Bronkhorst aandoen. Na het officiële gedeelte zal Agnes
Kant de eerste inwoners van onze gemeente bezoeken en enquêteren. Ver-
volgens zullen Bronckhorster SP’ers in Steenderen verder gaan met het
bezoeken en enquêteren van de inwoners van de gemeente.

Op maandag 20 maart zorgde de
school voor een schone omgeving:
dat in het kader van de actie ‘Ne-
derland Schoon’. De gemeente
Bronckhorst stelde materialen en
containers beschikbaar en de kin-
deren haalden rond de school en
in de wijk het zwerfafval op.

Op woensdag 22 maart hebben de
leerlingen van groep 7 en 8 meege-
holpen met het planten van bo-
men in Hengelo. Dit in het kader
van de Nationale Boomfeestdag.
Een leuke activiteit waarbij ook
een heleboel geleerd wordt. Op
dinsdag 28 maart brengen de kin-

deren van groep 7 en 8 een bezoek
aan een plaatselijk agrarisch be-
drijf en wordt hen verteld hoe zo’n
bedrijf reilt en zeilt.

Zaterdag 18 maart gingen ouders,
leerkrachten en kinderen langs de
deuren in Drempt, Hummelo en
Keppel om de traditionele violen-
verkoop te houden. De opbrengst
van deze actie zal gebruikt worden
om iets extra’s aan te schaffen voor
de school.

Graag maakt de school van deze
gelegenheid gebruik om alle ko-
pers van de violen hartelijk te be-
danken voor hun bijdrage! 
Bezoekt u ook onze website voor
meer foto’s, ook van andere activi-
teiten:
www.willibrordusdrempt.nl

Basisschool Sint
Willibrordus in de natuur
Basisschool Sint Willibrordus
in Achter-Drempt doet momen-
teel mee aan verschillende acti-
viteiten die ‘natuurlijk’ zijn.

Robbert Wolters heeft de academie
voor lichamelijk opvoeding in Zwolle
gedaan. Hij werkte als beleidsmede-
werker en projectmanager voor ver-
schillende sportbonden in Nederland.
Wolters heeft drie boeken geschreven
over krachttraining. Hij is auteur van
het boek ‘Krachttraining voor Ieder-
een’ dat vorig jaar is verschenen. Hij
schreef zo’n honderdvijftig artikelen
over krachttraining, fitness en voe-
ding voor verschillende bladen. Daar-
naast heeft Wolters een eigen beleids-
en organisatie adviesbureau.
De Raaltenaar weet zelf heel goed wat
krachtsport is. Als viervoudig deelne-
mer aan de Sterkste man van Neder-
land weet Wolters waar hij over praat.
Zijn beste prestatie was een vijfde plek
in 2002.

KENNIS IN KRACHTSPORT
Robbert Wolters: “In Nederland zijn
zeventig sportbonden, waarvan de
KNKF er één van is. De KNKF bestaat al
102 jaar en is in 1903 opgericht. Toen
heette het de Nederlandse Kracht-

sportbond. De kerntaak van de KNKF
is het organiseren en ondersteunen
van krachtsport. Sinds het honderdja-
rig bestaan van de bond in 2003, heeft
de KNKF er ook een kenniscentrum
bij. Vandaaruit heeft de bond zich ook
toegelegd op sportspecifieke kracht-
training en fitness. Zij verzorgen on-
der meer activiteiten voor fitnesscen-
tra en voor topsporters die met kracht-
training beter willen presteren”. 
“De KNKF heeft in haar lange bestaan
veel kennis in huis over kracht(spor-
ten). Kracht is ook belangrijk voor bij-
voorbeeld schaatsen, wielrennen,
zwemmen en touwtrekken zoals in de
Achterhoek: het Mekka van de touw-
treksport. De touwtrekbond is ook een
onderdeel van de KNKF. Kracht heeft
voor veel meer mensen een betekenis
dan alleen maar voor krachtsporters.
De kennis over krachttraining in Ne-
derland is nog niet zo bekend. Dat is
echt een lacune. 

In die behoefte aan kennis wil de
KNKF graag voorzien. Vanuit hun vroe-

gere kerntaak namelijk krachtsport,
kan de bond ook wat betekenen voor
mensen die krachttrainingen willen
doen. Zij hebben kennis in huis over
krachttraining voor mensen die beter
willen presteren in relatie tot gezond-
heid.”

ONDERSTEUNEN VAN BONDEN
“De KNKF is aangesloten bij NOC/NSF.
Het ministerie van VWS heeft de afge-
lopen jaren fors bezuinigd waardoor
de KNKF onder druk staat, maar op an-
dere terreinen heeft men alweer winst
weten te boeken. Het doel van de KNKF
is, om vooral dienstverlenend te zijn
aan de bonden die lid zijn. Dat zijn de
landelijke bonden die zich bezighou-
den met gewichtheffen, powerliften,
bodybuilding, sumoworstelen en
touwtrekken”. 

“Het is een breed veld met veel takken
van sport. Ook heeft de KNKF veel te
maken met topsport. Binnen de KNKF
zijn er elf takken van sport, waarvan
er vier programmaonderdeel zijn van
de Olympische Spelen. Krachtsport is
een kleine tak van sport maar wel erg
divers en het wordt op hoog niveau be-
oefend. De KNKF is gevestigd op het
Nationaal Sportcentrum Papendal en
heeft daar ook het trainingscen-
trum.”.

KRACHTTRAINING MOET FUNC-
TIONEEL ZIJN
“Krachttraining is voor iedereen. Met
elke sport is dat zo. Alleen is het be-
langrijk waar je de accenten legt. Men-
sen hebben vaak traditionele beelden
bij krachttraining: van héle grote, héle
sterke mannen! Terwijl krachttraining
ook in het kader van gezondheid ont-
zettend veel waarde biedt. Onderzoe-
ken laten zien, dat ouderen die aan
krachttraining doen veel makkelijker
herstellen van balansstoringen waar-
door ze minder snel vallen”. 
“De begeleiding van sporters is heel
belangrijk. En dat is ook eigenlijk
waar in de fitnessbranche een beetje
de schoen wringt. De gemiddelde fit-
nessopleiding wordt steeds korter. De
praktische onderdelen van het trai-
nen van mensen wordt ook steeds
minder. Er zijn een aantal opleidingen
die helemaal niet meer praktijkge-
richt zijn. Ze bieden opleidingen aan
op schrift, dvd of video om iets te le-
ren. Wat wij in de fitnessbranche voor-
al willen proberen te bereiken is, dat
er weer mensen komen die zelf trai-
nen en datgene wat ze zelf hebben ge-
leerd ook kunnen overbrengen op an-
deren. Die kennis proberen we te sti-
muleren. Fitnesscentra moeten zor-
gen dat sporters plezier houden. Dan
heb je ook minder verloop van klan-
ten”. 
“Het klantenbestand is heel breed. Je
kunt spreken van acht tot tachtig jaar.
Een andere factor is, dat een gemid-
deld fitnesscentrum mensen onder de
zestien vaak niet toelaten. Dat gebeurt
vanuit het idee dat krachttraining
niet goed zou zijn voor deze leeftijds-
groep. Maar het kan wel degelijk. Ook
voor oudere mensen is trainen met
weerstand een goede mogelijkheid.
Het hoeft niet altijd heel zwaar te zijn.
Als het maar functioneel is”. 

WETENSCHAPPELIJK ONDER-
ZOEK

“Ik ga zelf veel uit van mijn eigen erva-
ring en van feiten die wetenschappe-
lijk onderzocht zijn. Gelukkig is er de
afgelopen jaren veel wetenschappelijk
onderzoek naar voren gekomen. In
Amerika zit een club waar de KNKF
mee samenwerkt. Maandelijks ver-
schijnen daar ook publicaties over. Er
is met de val van het IJzeren Gordijn
héél veel informatie uit de voormalige
Sovjet Unie gekomen. Dat is allemaal
netjes in Engelstalige boeken ver-
woord. Wat wij proberen is, om zoveel
mogelijk uitspraken die wetenschap-
pelijk onderzocht zijn te verwerken in
onze presentaties, producten en dien-
sten”. 
“Ik praat ook altijd vanuit een totaal-
bewegingsprogramma en denk in be-
weging. Met een voorbeeld zal ik het
verduidelijken. Als je kijkt naar traditi-

oneel fitness of traditioneel kracht-
training, dan is dat altijd gebaseerd op
spiergroepen. Je traint je borst, je rug,
je triceps. Als je kijkt waar dat eigen-
lijk vandaan komt, dan is dat van het
bodybuilding. Vanuit het plaatje hoe
het lichaam eruit ziet. Terwijl in het
dagelijks leven mensen geen borst, bi-
ceps of triceps gebruiken. Die zijn met
bewegen bezig. Je tilt iets op van de
grond, je staat in de tuin te schoffelen
of je zet iets van boven naar beneden
neer. Dus, die beweging die je in het
dagelijks leven doet. Dat zou je ook in
je fitnesstraining als uitgangspunt
moeten nemen. Het gaat om de bewe-
gingen in plaats van spiergroepen. To-
tale complete bewegingen. Dat is het
idee van functioneel krachttraining
en functioneel fitness”. 

KWALITEIT STELLEN AAN VOE-
DING
“Krachttraining en voeding kun je
niet los zien van elkaar en het moet
verantwoord zijn. Je moet kwaliteits-
voedsel tot je nemen. Veel mensen die
bij een fitnesscentrum komen, heb-
ben toch het idee dat ze met trainen
iets aan hun uiterlijk kunnen verande-
ren. Dat veranderen van je uiterlijk
kan heel goed met trainen, maar als je
voeding dan onderbelicht laat – wat
stop je in het lichaam – dan sla je de
plank voor de helft mis. Voedsel ver-
diend dus zeker aandacht. Vanuit
commerciële overwegingen is er vaak
heel veel aandacht voor voeding. Maar
op detail niveau en het grote plaatje –
wat kun je nu in algemene zin aan
mensen adviseren – dat wordt wel
eens vergeten. Dat is wat ik probeer
uit te leggen aan de mensen. Het is
niet heel erg moeilijk, maar je moet
gewoon aandacht hebben voor wat je
eet. Kwaliteit stellen aan voedsel, dat
is wat ik mensen meegeef”. 

PLEZIER IN KRACHTTRAINING
“De centrale boodschap is, dat er veel
goede informatie te vinden is over
krachttraining. Er is veel, goed en
bruikbare wetenschappelijke informa-
tie aanwezig over krachttraining. Daar
kun je je voordeel mee doen. Staar je
niet alleen maar blind op wat in com-
merciële tijdschriften staat geschre-
ven. De wetenschap biedt ontzettend
veel aanknopingspunten om goed te
kunnen trainen. Diezelfde weten-
schap is in andere sporten veel domi-
nanter aanwezig dan bij in bijvoor-
beeld krachttraining en fitness. Dat is
wat wij als KNKF proberen over te
brengen. Ik weet zeker, wanneer men-
sen zich houden aan de algemene
richtlijnen die wij geven, dat ze hun
trainingen een stuk productiever kun-
nen maken. Daardoor halen ze ook
meer plezier uit hun trainingen. Dat
is het belangrijkste”.

Duwen, trekken, buigen en strekken

'Krachtpatser' Robbert Wolters: "Functionele
krachttraining, daar gaat het om!"

Veel mensen hebben bij krachttraining vaak een beeld van héle grote en
héle sterke mannen. Terwijl krachttraining op het gebied van onder meer
gezondheid heel veel meerwaarde kan hebben. Bij sportcentrum AeroFitt
in Hengelo werd daarom een informatiebijeenkomst gehouden over
‘kracht en voeding’. De lezing werd verzorgd door Robbert Wolters, direc-
teur van de Koninklijke Nederlandse Krachtsport Fitnessfederatie (KNKF).

Robbert Wolters gaat uit van zijn eigen ervaring en van feiten die wetenschappelijk onderzocht zijn.



1 april
CRYSTAL 
DREAM 

8 april
FRAGMENT 

15 april
DJ JEAN 

De Radstake
Twenteroute 8 - 7055 BE Heelweg

Tel. 0315 241258 - www.radstake.nl

Toegang onder voorbehoud
Legitimatie verplicht - Min. leeftijd 16
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compl. gelegd: standaard
ondervloer, massieve
plinten en afgeolied

speciaal voor uw slaapkamer
in diverse houtdessins

compleet gelegd met
standaard ondervloer,
strippen en plakplinten

compleet gelegd met
standaard ondervloer,
strippen en plakplintenmet vellingkant, bijna niet van

echte planken te onderscheiden,
in schitterende houtdessins

compleet gelegd met
standaard ondervloer,
strippen en buigplintenmet vellingkant, bijna niet van

echte planken te onderscheiden,
in schitterende houtdessins

4 mm velling,
in onderstaande breedtes:
17,5 en 19,5 cm

compl. gelegd: standaard
ondervloer, massieve
plinten en afgeolied7 mm massieve toplaag,

in onderstaande breedtes:
17,5 en 19,5 cm

RUSTIEK EIKEN
SYSTEEM PLANKEN

KARPETTENACTIE 20 % kortinguit voorraad

KOOPZONDAGEN: Hengelo 2 april van 11.00 tot 17.00 uur
Ruurlo 9 april van 12.00 tot 17.00 uur
Hengelo 2de Paasdag van 11.00 tot 17.00 uur

Netwerkweg 8, 7251 KV Vorden, Tel. (0575) 55 07 89 

Fax (0575) 55 53 24, Mobiel (06) 53 676 881, 

E-mail deeik@chello.nl

Hoveniersbedrijf De Eik

TUINONTWERP • 

TUINAANLEG ••  

TUINONDERHOUD ••• 

VIJVERAANLEG •••• 

BESTRATING ••••• 

SIERBESTRATING •••••• 

HERBESTRATING ••••••• 

Tel: 06-53362300 of 0575-462892
E-mail heesterhof@hotmail.com  
website www.deheesterhof.nl

VOOR DE VERKOOP VAN EEN MOOIE KWALITEIT
Heesters - Fruit - Buxus - Coniferen - Klimplanten - 

Rozen - Rhododendron - Azalea - Vaste planten - Bomen -
Bos - Haagplantsoen. Wij helpen u graag bij het planten.

Wij bezorgen de planten en bomen gratis.

Openingstijden: ma t/m vr 13.00-17.00 uur
en zaterdag de gehele dag

Willibrordkerk 
te Hengelo (G)

Zaterdag 1 april
20.00 uur

PASSIECONCERT
door SANCLUST

Johannes Passion 
van Heinrich Schütz
Jesu, Meine Freude 

van J.S. Bach

Massagepraktijk
Organic Move

geeft

20 euro korting

voor nieuwe cliënten,

maand maart, april, mei ’06

op 1e concult.

Marlies Aartsen, 

Raadhuisstraat 6, Vorden

(0575) 55 62 17.

Meubelstoffeerderij Jansen

H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in

antieke en klassieke

herstoffering

Het Zwarte Schaar
Eekstraat 17
6984 AG Drempt/Doesburg
Tel. (0313) 47 25 76

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

Eerste Paasdag 
Brunchbuffet 

van 11.00-14.00 uur € 13,50 p.p.

Kinderen t/m 8 jaar € 6,50 p.p. 

Gaarne reserveren.

***

Eerste en tweede Paasdag 

kip- en schnitzelfarm en restaurant 

het Achterhuus geopend vanaf 15.00 uur 

voor plate en à la carte.

Wij serveren ook 30 soorten ambachtelijk gebakken 

pannenkoeken vanaf € 5,00

woens-, donder- en vrijdag vanaf 16.00 uur.

zater- en zondag vanaf 12.00 uur.

www.cafe-resto-hetzwarteschaar.nl

Levering van:

- Ophoogzand

- Tuinaarde

- Mengkorrelmix 0-6

- Gebroken puin

- Grind

- (Sier-) klinkers

- Bestratingsmateriaal

Tevens kunnen wij u voor 

al uw landschapswerken  

van dienst zijn:

- Poelen graven

- Hout versnipperen

- Laanbomen snoeien

- Maaiwerkzaamheden

“Medo geeft de landbouw een karakter!”

Parketfabriek Lieverdink is een fabriek cq groothandel in hoogwaardige parketvloeren en
aanverwante producten. Voor uitbreiding van de kantoorwerkzaamheden zijn wij op
korte termijn op zoek naar een representatieve parttime

Verkoopbinnendienstmedewerk(st)er / administratief medewerk(st)er

werktijden van ± 9.00-14.00 uur (overleg mogelijk, uitbreiding mogelijk)

Ervaring en kennis van geautomatiseerde administratieve boekhoudsystemen is een pre

Reacties binnen 8 dagen een sollicitatiebrief met c.v. naar 

Parketfabriek Lieverdink bv
T.a.v. dhr. G.B. Lieverdink, 
Logistiekweg 3,
7007 CJ DOETINCHEM
tel 0314-340563
fax 0314-326475
www.lieverdink.nl

De werkzaamheden bestaan uit
- het ondersteunen van de verkoop
- inboeken en controleren van 

inkomende facturen
- bankboekingen
- en allerlei bijkomende werkzaamheden

Wij zoeken iemand met
- “achterhoekse mentaliteit”
- opleiding minimaal op MBO-niveau
- goede mondelinge en schriftelijke 

uitdrukkingsvaardigheid
- gevoel voor service

Een enthousiast team uitstekend opgeleide vakmensen
zorgt voor professioneel schilder- en onderhoudswerk.

Goede advisering, voorbereiding, coördinatie en controle
levert u de garantie voor vakwerk!

Bel voor informatie: (0575) 464000
of kijk op www.harmsenvakschilders.nl

Verf

Behang

Gordijnen

Vloerbedekking

Bi i

Een sterk team voor al uw schilderwerk

Verf
Behang

Gordijnen
Vloerbedekking

Binnenzonwering
Accessoires

Verkoop 
Showroom

Onze openingstijden zijn:
ma t/m do 

08.30-17.30 uur
vrijdag 08.30-20.00 uur

zaterdag 08.30-16.00 uur

Zelhemseweg 21
Hengelo (Gld.)

(0575) 46 40 00

HET IS NU DE TIJD VOOR:
UW BUITENSCHILDERWERK
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Speciaal ter voorbereiding op het Paas-
feest wordt een Passieconcert gegeven
in de sfeervol verlichte kerk Sint Willi-
brord in Hengelo. De kerk wordt alom
geprezen door haar uitstekende akoes-
tiek. Het koor Sanclust is dan ook en-
thousiast over deze uitnodiging. Eerst
wordt de Johannes Passion van Hein-
rich Schütz gezongen. Deze Johannes
Passion is een van de drie belangrijk-
ste werken van Schütz (1585-1672).
Zijn werk wordt gekenmerkt door dra-
matische kracht en realisme gecombi-
neerd met een levendige ritmiek. Het
tweede werk dat uitgevoerd wordt is
Jesu, Meine Freude van Johan Sebasti-

aan Bach. Dit is een bekend werk dat
ook vele mensen zal aanspreken. De
solopartijen in deze uitvoering wor-
den gezongen door Peter van der
Leeuw tenor en Jaap Roos bas. IJsbrand
ter Haar zorgt voor de begeleiding op
het orgel. Het concert staat onder lei-
ding van dirigent Hans de Wilde. San-
clust is actief en ambitieus en heeft
een uitstekende reputatie op het ge-
bied van het uitvoeren van bijzondere
koorwerken. De Parochie van H. Willi-
brord nodigt iedereen van harte uit
om het concert bij te wonen. Aanvang
20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30
uur.

Voorverkoop van kaarten via telefoon
(0575) 46 36 24 / 46 18 00 / 46 18 68.

Ook te bestellen via e-mail: 
willibrord@rkkhengelo.nl

Sanclust zingt in Hengelo
Op zaterdag 1 april a.s. zingt het ge-
mengd koor Sanclust uit Steende-
ren/Zutphen en omgeving op uit-
nodiging van de Willibrordparo-
chie in Hengelo.

Buitenschilderwerk blijft vakwerk.
Een mooi geschilderd huis is een
plaatje om te zien. En dat blijft ook zo
in de jaren die volgen. Want strak
schilderwerk betekent ook bescher-
ming van het hout. De visitekaartjes
van Harmsen Vakschilders staan over-
al verspreid in de regio. Van klassieke
landhuizen tot moderne nieuwbouw-
woningen. De schilders nemen u het
werk vakkundig uit handen en bin-
nen een mum van tijd staat uw huis er
weer stralend bij. Dankzij het lage 6%
BTW-tarief is schilderwerk éxtra voor-
delig bij huizen die ouder zijn dan 15
jaar. Wilt u een voorproefje van de
vakkunst van Harmsen Vakschilders?
Tijdens de open dag op 8 april worden
verschillende demonstraties verzorgd.
Zo maakt u gelijk kennis met de
nieuwste buitenverven en kleuren.  

DECO HOME
In de showroom van Deco Home

Harmsen vindt u de allerlaatste trends
op het gebied van interieurverf, be-
hang, meubelstof en vloeren. Op dit
moment zijn de oude Engelse kleuren
in trek. Deco Home Harmsen kan deze
kleuren van merken als Farrow and
Ball mengen in een extra matte kwali-
teit voor een romantische en landelij-
ke uitstraling. Wie liever zijn muren
verft in trendy frisse en felle tinten als
aqua, roze en limoen, heeft keuze uit
tientallen kleurschakeringen van top-
merken als Sigma, Sikkens en Wijzo-
nol. Bloemen zijn weer helemaal te-
rug in de wanddecoratie. Gelnspireerd
op de seventies of voortbordurend op
de etno-trend zijn uiteenlopende col-
lecties ontstaan. Grote, fijne patronen
in rustige kleuren of drukke en kleur-
rijke bloemprints: zet uw wanden in
bloei en ze komen tot leven. Ook in de
stoffen zie je deze trend terug. Het
bloemetjesgordijn mág weer en is
mooier dan ooit. Blader tijdens de

open dag bijvoorbeeld eens in de be-
hang- en stofboeken van Designers
Guild, Sanderson en Osborne & Little.
En wie liever lamellen, luxaflex of
blinds voor zijn ramen heeft, hoeft
zich ook niet neer te leggen bij stan-
daard kleuren.   

DUBBELE SPAARPUNTEN
Tijdens de open dag maakt u niet al-
leen kennis met de laatste trends; u
kunt er ook zelf mee aan de slag! Van
onze experts leert u de fijne kneepjes
van het schilders- en behangvak. Ze
helpen u graag om een oefenwand
strak te schilderen of te behangen, zo-
dat u thuis goed aan de slag kunt.
Heeft u mooie verf gezien of nieuwe
gordijnen uitgekozen? Tijdens de
open dag krijgt u dubbele spaarpun-
ten op de spaarpas. Kom dus inspiratie
én voordeel opdoen op zaterdag 8
april tussen 08.30 en 16.00 uur. Zie
voor meer informatie over de actie
ook onze advertentie elders in dit
blad.

Meer informatie vindt u ook op
www.harmsenvakschilders.nl of bel
(0575) 46 40 00.

Open dag op 8 april

Voel de lentekriebels bij Deco Home Harmsen
Met de lente in de lucht hebben veel mensen zin in verandering in en
rond huis. Een trendy bloembehang, nieuwe gordijnen die de lentezon
mooi filteren of de buitenboel in een frisse kleur. Heeft u ook de lente-
kriebels? Kom dan 8 april inspiratie opdoen tijdens de open dag van
Harmsen Vakschilders en Deco Home Harmsen in Hengelo (Gld).

HESSEL, HIJ IS CURSIST VAN DE
EGA NEDERLAND EN WIJ MOGEN
ZIJN VERHAAL PUBLICEREN.

Dit wilde ik al 15 jaar.
Al 15 jaar nam ik me voor om af te val-
len maar zonder resultaat. Allerlei uit-
vluchten waren daar de oorzaak van.
Meestal kreeg het werk de schuld. Ik
was veel onderweg en at dagelijks in
restaurants. Drie jaar geleden kwam
ik mijn vrouw tegen en het toeval wil-
de dat zij cursusleidster was bij EGA
Nederland. Ik heb het nog twee jaar
uitgesteld maar in juli 2005 heeft zij
een alles zeggende foto van mij ge-
maakt in Praag. Ik zag mezelf en
schrok me rot. Toen is er bij mij een
knop om gegaan. 
Nadat wij van vakantie terug kwamen
gaf de weegschaal 117 kilo aan. Nadat
zij mij de eetwijzer uitgelegd had ben
ik op 21 juli begonnen met een haver-
mout ontbijt, het begin was er. Omdat

ik al zo vaak had gezegd dat ik zou
gaan afvallen geloofde niemand dat ik
het ook vol zou houden. Inmiddels we-
ten ze wel beter. Het afvallen ging pri-
ma. Mijn vrouw maakte de heerlijkste
gerechten en ik was zeer verbaast dat
ik gewoon door dat heerlijke eten ook
gewoon bleef afvallen. Het verbaasde
mij ook dat ik absoluut geen honger
had. Om mijn conditie te verbeteren
ben ik een aantal keren per week spin-
nig gaan doen bij Fitness Centrum
Boskoop. Ik voelde mij bij het pro-
gramma van EGA, in combinatie met
het sporten bij Fitness Centrum Bos-
koop geweldig. 
De kilo's vlogen eraf en mijn conditie
verbeterde wekelijks. Na een paar we-
ken deed ik mee met een 6 uur duren-
de spinnig marathon in Boskoop en
heb dit ook zonder problemen ge-
haald. Mijn streven was om 1 decem-
ber 90 kilo te wegen, dit is dan ook ge-
lukt. 

Op dit moment geeft de weegschaal
87 kilo aan. Dit is dus 30 kilo lichter en
met minder klachten dan voorheen, 4
kleding maten kleiner, meer conditie
en een ander lijf, wat een geweldig ge-
voel geeft. Ik voel mezelf heerlijk en
blijf volgens het EGA programma eten
want ik wil gewoon op dit gewicht blij-
ven. De conclusie voor mij is dan ook,
als je zelf de tijd en ruimte geeft en
volgens het EGA programma alleen,
en-of in combinatie met wat voor
sport dan ook, je snel op je streef ge-
wicht bent en kunt blijven.

Volgend jaar om deze tijd zal ik u la-
ten weten dat dit dan ook gelukt is.

Voor informatie en inschrijving kunt
u contact op nemen:
* De regio Ruurlo en Lochem, cursus-

leidster Gonnie Hermsen telefoon
(0575) 55 43 45.

* De regio Vorden/Wichmond, cursus-
leidster Paula Sanders telefoon
(0575) 44 18 01.

www.egawichmond.nl

Met gezond eten 30 kilo afgevallen met EGA

EGA Nederland BV is al ruim 25 jaar een begrip als het om gezonde voe-
ding en verantwoord afslanken gaat. niet alleen 'minder wegen', maar be-
wust worden van een gezonde leefwijze, dat is het motto.

Op z'n twintigste kocht hij een tweede-
hands gitaar in Cali, Columbia en leer-
de hij zichzelf de kneepjes van het
vak. Ook toen hij in Chili terecht-
kwam - waar hij dienst deed bij het VN
vredescorps - was de gitaar z'n vaste
metgezel. 
Daarna woonde hij enige tijd in New
Mexico waar hij werkte als brandweer-
man bij het bestrijden van bosbran-
den. Hij voelde zich sterk verwant met
de country en folk muziek. 
Daarin vond hij ook de inspiratie om
zijn ervaringen in dichtvorm op pa-
pier te zetten. 

Terug in Texas werd hij in de music-
scene van Austin ontdekt als singer/
songwriter. Onder invloed van Kris
Kristofferson verhuisde hij naar Music
City Nashville, TN. Het succes kwam
echter niet vanzelf en zeker niet in het
begin. Dat werd anders toen Carlene
Carter en Dave Edmunds zijn song "Ba-
by Ride Easy" opnamen en er een gi-
gantisch succes mee hadden. Vanaf
die tijd worden zijn liedjes regelmatig

door andere artiesten opgenomen en
wordt hij genoemd in het rijtje top-sin-
ger/songwriters. 

Hij schreef ook enkele boeken waaron-
der "The Gulf Coast Boys", een terug-
blik in het verleden waarin hij onder
andere vertelt over zijn werk als arbei-
der op een booreiland, de evacuatie
vanaf dat zelfde platvorm tijdens een
hurricane tot en met het overleven in
de keiharde wereld van Nashville's
music scène. 
De anekdotes in het boek zijn zó le-
vensecht en gedetailleerd beschreven
dat ze zich als een autobiografie laten
lezen. Waargebeurde verhalen in een
mix van vreugde en verdriet. 

Richard Dobson verstaat de kunst om
je in zijn déjà vu mee te nemen naar
een andere dimensie -  een adembene-
mende belevenis, nog versterkt door
de fenomenale begeleiding van mees-
tergitarist Mark "Sergio" Webb .

(Voor info over aanvang, etc. zie contactjes).

Stone Valley Presenteert:

Richard Dobson 
& topgitarist Mark "Sergio" Webb
Op vrijdag 7 april organiseert de
stichting Stone Valley een concert
met de Amerikaan Richard Dob-
son. De singer/songwriter, die werd
geboren in Tyler, Texas is in muzi-
kaal opzicht een relatieve laat-
bloeier. Dit feit is voor een groot
deel toe te schrijven aan zijn turbu-
lente jeugdjaren. Ook na z'n tiener-
tijd overheerste bij Richard zijn
hang naar avontuur.

In deze tijd is vooral gezondheid be-
langrijk voor mensen.  Men wil op een
natuurlijke manier de gezondheid be-
vorderen met producten uit de na-
tuur. Eén van die producten uit de na-
tuur is de pure gel uit het blad van de
aloë vera plant. Deze plant staat al dui-
zenden jaren bekend als "apotheker in
een potje"of "wonderplant". Toch is de-
ze plant, ondanks zijn geneeskrachti-
ge eigenschappen géén medicijn maar
voeding. 
Voeding met een reinigende werking,
die ons in deze tijd van het jaar kan
helpen een schoon en evenwichtig li-
chaam te krijgen. De aloë vera gel past
uitstekend in het moderne eet-en
drinkgedrag van de hedendaagse

mens. De meeste mensen die één of
meerdere malen per jaar de reinigen-
de aloë vera gel gebruiken, melden
een groter gevoel van welzijn.

Er zijn verschillende producten met
aloë vera op de markt. De kwaliteit en
de hoeveelheid van de aloë vera in het
product dat u koopt, is van groot be-
lang. Veel producten maken gebruik
van de goede naam die de aloë vera
plant heeft. In veel producten zit ech-
ter geen of weinig echte gel. Vaak is er
een gedeelte van de pulp verwerkt in
het product, of is er een druppel gel
aan toegevoegd om het zodoende te
kunnen verkopen als "aloë vera"hou-
dend. . Wilt u producten op basis van
de pure aloë vera gel eens proberen of
er wat meer over te weten komen,
neem dan vrijblijvend contact met ons
op.. Er wordt gewerkt met een "niet te-
vreden, geld terug" garantie, dus altijd
tevreden klanten!

Voor adressen bij u in de buurt of voor
meer informatie, neem contact op
met: Jannie Nijkamp tel.0575-521316

Schoon het voorjaar in met
Aloë Vera
Het voorjaar komt eraan en men-
sen hebben de natuurlijke behoef-
te om te reinigen. De vastentijd
voorafgaande aan Pasen en de gro-
te schoonmaak van het huis waren
en zijn terugkerende gebeurtenis-
sen in het voorjaar. Nog steeds wil-
len mensen de nieuwe lente fris en
schoon beginnen.
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Vorig jaar nam Oosterhuis afscheid als
Hoofd Openbare Werken van de ge-
meente Bronckhorst. Daarvoor was hij
van 1989 tot 2004 Directeur Gemeen-
tewerken en later Hoofd Grondgebied-
zaken in de gemeente Hengelo. In het
Overijsselse Nieuwleusen was hij van
1986 tot 1989 Hoofd Openbare Wer-
ken.

Toen Geert Jan Oosterhuis de Ginkgo-
boom geplant had en de ‘zweetdrup-
pels’ van zijn voorhoofd had geveegd,
hield hij een toespraak. Oosterhuis
vertelde welke symboliek er achter zit
bij het planten van deze boom.

DE GINKGO
Oosterhuis: “De boom geldt als de
overgang van naaldbomen naar loof-
bomen. Dus passend bij mijn overgang
naar mijn postactieve bestaan. Als je
goed kijkt naar de bladeren van de
Ginkgo dan zie je dat de naalden sa-
men vloeien tot volle bladeren. In
mijn gemeenteleven heb ik ook altijd
gestreefd naar het samen vloeien van
diverse belangen. De stekeligheden te
bundelen geeft een lo(o)fwaardig re-
sultaat.

HET PLANTEN
Voor een goed resultaat van je werk
moet je voldoende diep spitten om de
levenskracht van je wortels tot hun

recht te laten komen. Zoals ik gewend
was in vroegere jaren, heeft de buiten-
dienst ook nu weer gezorgd voor goed
voorbereidend werk. Hier kon ik op
bouwen in mijn werk voor het ge-
meentebestuur maar vooral ook voor
de bevolking.

DE BOOMPLANTDAG
Als jochie van twaalf heb ik in Ter-Apel
meegewerkt aan de Boomfeestdag, zo-
als dat toen nog heette. In mijn jeugd
is de basis gelegd voor mijn respect en
liefde voor de natuur. 
Bij diverse gemeenten en het Staats-
bosbeheer heb ik meegewerkt aan et-
telijke boomfeestdagen. En daar heb
ik veel kinderen kennis zien vergaren
over de groei van bomen. Verder leer-
den zij wat het belang van bomen is
voor de dagelijkse leefomgeving. 

DE JEUGD
Met mijn kleindochter samen, wil ik
uitdrukken dat het werk aan de na-
tuur een taak is die voortvloeit uit de
ouderdom en voortduurt bij de jeugdi-
ge toekomst. Zonder een gelnspireer-
de jeugd geen gezonde toekomst voor
de natuur en bomen in het bijzonder.

HET GEZELSCHAP
Het werk dat gedaan moet worden en
de aandacht die het verdiend is niet
een eenpersoonsactiviteit. Nee mijn

werken bij de gemeente is altijd een
samenspel geweest in een breed gezel-
schap van medewerkers, gemeentebe-
stuur, verenigingen en burgers. Ik was
dan ook blij met een spontane vendel-
hulde voor mij door de Schutterij
EMM en de Koninklijke Harmonie
Concordia in het hart van Hengelo op
de dag van mijn afscheidsreceptie.
Daarmee werd nog eens het belang
van samenwerking en vooral van vrij-
willigerswerk door de burgerij op een
eigen wijze aangegeven.

DE PLEK
Deze plek is voor mij zeer waardevol.
Hier was vroeger een wat ongeorden-
de ruige beplanting met hoge gevaar-
lijke populieren. Als gemeentewerken
hebben we met z’n allen hier een
waardevolle groene oase van gemaakt.
Met de volgende elementen.
Herstel van de historische elementen
van de Dorpsbleek.
Aanleg van een park met aandacht
voor: - goede wandelmogelijkheden
voor mensen (vooral  die van de Bleij-
ke) - afwisselende beplanting met veel
kleuren en geuren - drachtplanten
voor de bijen.
Vogelweide met bijzondere dieren zo-
als de zwarte zwanen.
Groene long als overgang van bebou-
wing naar het buitengebied.
Aanleg van vissteigers voor de jonge
vissertjes, die nog niet naar de grotere
viswateren kunnen”.

De officiële naam, Ginkgo Biloba-
boom, is nu ongeveer drie meter. Het
is een boomsoort die langzaam groeit
en wordt ongeveer 25 meter hoog.
Voor kleindochter Myrthe een mooie
gelegenheid om deze plek te koeste-
ren.

Kleindochter Myrthe helpt opa

Geert Jan Oosterhuis plant zijn
aangeboden boom

Bij zijn afscheid van de gemeente Bronckhorst heeft Geert Jan Oosterhuis
aan het gemeentebestuur een boom aangeboden. De boom, een Ginkgo,
werd op de Nationale Boomplantdag woensdag 22 maart door Oosterhuis
en zijn kleindochter Myrthe (2) geplant op de Bleek aan de Steintjesweide
in Hengelo. Wethouder Peter Glasbergen, echtgenote Marchien Ooster-
huis, schoonzoon Pier van Loon, dochter Astrid en beleidsmedewerker
Groen, Martin Niessink waren erbij aanwezig. Bij het planten van de
boom kreeg Oosterhuis ondersteuning van twee buitendienstmedewer-
kers.

Geert Jan Oosterhuis en kleindochter Myrthe planten de Ginkgo

De artistieke ontwikkeling van Rudolf
begon al op jonge leeftijd. Als kind be-
zocht hij het Kreatief Centrum in De-
venter. Onder de inspirerende leiding
van de docenten/kunstenaars, die daar
les gaven, ontwikkelde hij zijn talent.
Na een grafische opleiding ging hij
naar de AKI in Enschede en volgde
daar lessen schilderen en videokunst.
Hij maakte diverse reizen naar het bui-
tenland en verwerkte de indrukken in
zijn schilderijen. De laatste jaren vindt
hij zijn inspiratie in de mensen en
landschappen van Spanje en Kroatie.
In die zuidelijke landen werd hij ook
getroffen door het smeedwerk, waar-

mee gebouwen daar vaak zijn ver-
fraaid. Een opleiding tot kuinstsmid
gaf hem de vaardigheid om zich ook
in metaal te uiten. Helaas kan hij door
omstandigheden geen recent smeed-
werk tonen in Bronkhorst.
De schilderijen, die Rudolf Bohlmeijer
nu exposeert, worden gekenmerkt
door hun bijzondere kleurgebruik.
Hoewel de indruk wordt gewekt, dat
hij naar de realiteit schildert, zijn de
portretten en landschappen ontstaan
in zijn verbeelding.

De Kapel van Bronkhorst is een ideale
expositieruimte. Het licht, dat door de
hoge ramen van het kerkje naar bin-
nen valt, laat de werken zeer goed tot
hun recht komen. De expositie is de
gehele week te bezichtigen van 10.00
tot 18.00 uur.

Schilderijen van Rudolf
Bohlmeijer in de kapel van
Bronkhorst
Van zeterdag 1 april t/m vrijdag 7
april exposeert Rudolf Bohlmeijer
(1971) recent schilderwerk in de Ka-
pel van Bronkhorst.

Naast genieten van muziek, theater en
het bijwonen van verschillende work-
shops kan er ook lekker gegeten wor-
den. Er wordt o.a. gekookt door het
één sterren restaurant 't Schulten Hu-
es uit Zutphen. Herman Roozen be-
kend van o.a. 'Opa' uit de Boerderij en
schrijver voor Sesamstraat, verzorgt

een workshop striptekenen. Ook is
een demonstratie schapen drijven te
bewonderen, door de kampioenen op
dit gebied. Kinderen kunnen zelf een
schilderij maken onder leiding van
kunstenares Marjo Groen. Een huis- en
tuindecoratie maken kan bij Marjo
Frederiks. Om 18.00 uur is een hilari-
sche verloting met als hoofdprijs twee
passe partouts voor 'De Zwarte Cross
in Lichtenvoorde. Kaarten zijn te be-
stellen via de website www.festival-
feest.nl of via telefoonnummer 0575
463 442. Kinderen tot 12 jaar hebben
gratis entree.
Kaarten zijn ook vanaf 3 april te koop
bij Troefmarkt Hackfoort in Keijen-
borg.

FestivalFeest
Op zaterdagmiddag 20 mei wordt
een FestivalFeest georganiseerd
aan de Remmelinkdijk 1 in Keijen-
borg. De opbrengst is voor een pro-
ject van het Regenbooghuis in
Port-au-Prince, Halti. Het project
biedt medische en sociale onder-
steuning aan gezinnen die getrof-
fen zijn door aids.

De bedoeling is zoveel mogelijk geld
in te zamelen voor goede doelen. Pro-
beer zoveel mogelijk sponsors te vin-
den bij je vrienden, familie, bedrijven
en dergelijke. Zowel leden als niet-le-
den kunnen zich vanaf heden inschrij-
ven bij de balie van Sportcentrum Ae-
roFitt (mailen of bellen kan ook). De
minimale inleg is 5 euro (m.u.v. Kids
Marathon). Word je lid bij Sportcen-
trum AeroFitt gedurende deze actiepe-
riode, dan doneert AeroFitt het in-
schrijfgeld aan deze goede doelen. 

De goede doelen zijn: Doe een wens,
WWF, NebasNsg en War Child.
- Doe een wens: 1 tot en met 8 april:
Deze stichting laat de laatste wens van
ernstig zieke kinderen in vervulling
gaan. Zaterdag 1 april: 9.00-12.00 uur

Spinning Marathon.
- Wereld Natuur Fonds (WWF): 8 tot en
met 15 april. Deze stichting zet zich in
voor het welzijn van dieren en het be-
houd van de natuur. Zaterdag 8 april:
9.00-12.00 uur 50+ Fietstocht. (Bij
slecht weer Spinning). Zaterdag 15
april: 22.00-03.00 uur Draai je eigen
bar! Bij eetcafé de Groes in Zelhem.
- NebasNsg: 15 tot en met 22 april: De-
ze organisatie zet zich in voor gehan-
dicapten sport. Zaterdag 22 april: 9.00-
12.00 Spinning Marathon.
- War Child: 22 tot en met 29 april: Dit
is een organisatie die probeert om met
spel, zang en sport spelenderwijs oor-
logskinderen te helpen met de verwer-
king van hun oorlogstrauma. Dinsdag
25 april: 19.00-21.30 uur Les Mills Ma-
rathon.

De hele maand april staat er een vrije
giftenbus in de sportschool!

Voor meer informatie: Sportcentrum
AeroFitt , Winkelskamp 5, Hengelo
Gld. Telefoon: 0575-465001 of E-mail:
info@aerofitt.nl

Sponsoracties en inzamelingen bij Sportcentrum AeroFitt

Een Fit Hart voor een Goed
Doel
De hele maand april houdt het
Hengelose Sportcentrum AeroFitt
verschillende sponsoracties en in-
zamelingen voor goede doelen.
Hierbij is hulp en bijdrage nodig
van iedereen. Schrijf dus snel in en
steun deze goede doelen!

Sociï nieuws
Socii moest thuis tegen Zeddam, een
ploeg die goed meedoet om het kam-
pioenschap . Het was de eerste 20 min
een richting verkeer na de Socii doel-
man Spiegelberg vele hoekschoppen
en benauwde situaties voor het doel
maar de mooiste kansen kreeg men er
niet in. Na 30 min was het eerste goed
lopende aanval van de thuisclub over
vele schijven die keurig door Arend
Jan Groot Jebbink werd ingeschoten
en zo nam Socii brutaal de leiding 1-0.

Na de thee ging men bij Zeddam iets
meer na voren spelen en kreeg ook in
de tweede helft nog hele goede kan-
sen maar toch was het Nick Arends die
met een perfecte vrije trap de 2-0 bin-
nenschoot. Voor Socii was het toen
zaak de voorsprong te behouden en de
drie punten te koesteren.
Dit ging lukken Frank Schoenaker
werd ingebracht voor Peter Rietman
en kort daarna kwam Jos Peters in het
veld voor de geblesseerde Roland Wol-
brink. Dubearn Besseling wist zelfs
met een beste pegel de 3-0 erin te
schieten nog nagenietend wist Zed-
dam toch nog tegen te scoren en zo

werd de eindstand 3 - 1. Zeer kostbare
punten waar de Socii aanhang erg blij
mee waren.

VERDERE UITSLAGEN:
Harfsen B1 - SBC B1: 1-6, SBC C1 - Viod
C1: 1-0, SBC C2 - Voorst C1: 4-4, Zed-
dam  D1 - SBC D1: 6-0, SBC D2 - DVV D6:
1-4, Gendringen D4 - SBC D3: 5-7, DZC
E4 - SBC E1: 5-4, GSV E2 - SBC E2: 5-1
Groessen E7 - SBC E3: 5-2, Gazelle N  F5
- SBC F3: 13 -1, Socii 3 - Brummen 3: 2-
5, Schalkhaar 12 - Socii 4: 0-3

Programma 1-2 april:
SBC  B1 - Gorssel B1; Rheden C2 - SBC

C1; Eefde C2 - SBC  C2; SBC D1 - Warns-
veld D2; Groessen D2 - SBC D2; SBC D3
- Doetinchem D4; SBC E1 - Viod E3;
SBC E2 - RKPSC  E3; Doetinchem E5 -
SBC E3; Doesburg F1 - SBC F1; SBC F2 -

Doesburg F3; SBC F3 - WHCZ  F9; Zut-
phania - Socii; Socii 2 - AZC  3; Socii 3 -
HC 03 5; De Hoven 3 - Socii 4; Zutpha-
nia 4 - Socii 5

Vo e t b a l

Bezoekers van deze avond kregen de
kans vragen over hun nieuwe gemeen-
te te beantwoorden om zo mee te din-
gen naar een overheerlijke taart. Uit

de vele goede inzendingen bleek dat
de nieuwe inwoners van onze gemeen-
te in korte tijd veel kennis hebben op-
gedaan over hun nieuwe leefomge-
ving. Fractielid Anny Stapelbroek en
voorzitter Henk Maalderink hadden
de eer om de taart onlangs te mogen
overhandigen aan de familie Radstaak
uit Zelhem.

Prijsuitreiking
Tijdens de inloopavond voor nieu-
we inwoners van de gemeente
Bronckhorst hield het CDA Bronck-
horst een prijsvraag.
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Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

� TUINONTWERP �
� TUINAANLEG (RENOVATIE) �

� TUINONDERHOUD �
� (SIER)BESTRATING �

� VIJVERS �

Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354

Website: www.besselink-hovenier.nl

E-mail: info@besselink-hovenier.nl

Het kacheltje
Vincent Spiegelenberg

Verkoop van 
Hout-, Gas-  en 
Pelletkachels 

op afspraak 06-17 23 61 00

Vorden

www.hetkacheltje.nl

Tevens snoeispecialist voor uw

tuin, bomen en fruitbomen

communicatie

concept
ontwerp
druk
internet

Meer Communicatie, gevestigd in de binnenstad van Zutphen,
is een ontwerp- en communicatiebureau dat zich bezighoudt met de
ontwikkeling, begeleiding en uitvoering van diverse grafische uitingen.
Op korte termijn zijn wij op zoek naar een fulltime

Grafisch ontwerper/vormgever m/v
Draai jij je hand niet om voor het ontwikkelen van een huisstijl,
de vormgeving van een corporate brochure, het ontwerp van een 
leaflet, folder, mailing en ga zo maar door ...?

Meer Communicatie, Nieuwstad 29, 7201 NK Zutphen.
info@meercommunicatie.nl t.a.v. Jan Bijvank.

Meer Communicatie is een nevenvestiging van drukkerij Weevers bv Vorden.

Stuur dan vóór 7 april a.s. je reactie naar:

Uw adres voor:

Zutphen Emmerikseweg 17 • 7227 DG Toldijk
Tel. (0575) 45 16 55 • Fax (0575) 45 26 79

IJzerwaren
(ook alles per stuk)

Gereedschappen

Hout en plaatmaterialen

Sterk in technisch materiaal

Het Zwarte Schaar
Eekstraat 17
6984 AG Drempt/Doesburg
Tel. (0313) 47 25 76

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

KIP- EN SCHNITZELFARM
Lekker smikkelen en smullen 

voor de prijs van € 7,50 p.p.

van onze kip- en schnitzelkaart. 

Wij serveren ook 30 soorten ambachtelijk gebakken 

pannenkoeken vanaf € 5,00

De kids t/m 6 jaar eten mee voor € 3,50 p.p.

Ook is er een leuke speelhoek aanwezig. 

Alleen op zaterdag en zondag v.a. 14.00 uur 

in de kip- en schnitzelfarm.
www.cafe-resto-hetzwarteschaar.nl

TE HUUR
flexibel in te delen 

kantoorruimtes te Vorden

300 m2 € 2.700,--
90 m2 € 750,--
70 m2 € 585,--
49 m2 € 410,--
45 m2 € 375,--
33 m2 € 275,--

prijzen per maand,te vermeerderen met btw, service
en energiekosten

TEL: 0573- 22 24 50
0481- 36 61 50

Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo (Gld.)

Tel.: (0575) 46 21 39 • www.goossensatomica.nl

De nieuwe zomercollectie is binnen:

- tuinmeubelen o.a. hout, metaal, aluminium en textileen

- vrije tijdskleding o.a. Bjornson, Life Line en Kjelvik

Kortom ga naar Goossens atomica voor alles 

in uw tuin en voor sportieve vrije-tijdskleding. 

Ook uw adres voor: -sproei-installaties
- vijverfolie
- kado-artikelen

Ook wij zijn geopend op 

ZONDAG 2 april van 11.00-17.00 uur 

De koffie staat klaar!!!

Sindy’s
Catering

bezorgt in de
gemeente Bronckhorst

dagelijks verse
warme maaltijden.

Broekweg 5
7255 KP  Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 45 32
of 06-121 196 24

www.sindyscatering.nl

In verband

met het bereiken

van onze 100e maaltijd-klant 

krijgen klanten 

die zich nu aanmelden 

voor de maaltijdservice

10% korting
op de maaltijden 

van de hele maand 

april

Fabriekstraat 17b  - 7005 AP Doetinchem 
Postbus 439 - 7000 AK Doetinchem
Telefoon +31 (0) 314 36 92 80  - Fax +31 (0) 314 39 27 72 
E-mail info@burgersvanderwal.nl  - www.burgersvanderwal.nl

Het restaureren en onderhouden van monumentale gebouwen en 
andere objecten vereist veel ervaring, toewijding, ambachtelijke 
vaardigheden en specifieke knowhow. Burgers van der Wal heeft 
een specialistische afdeling die zich uitsluitend bezighoudt 
met monumentenzorg en die daarvoor zeldzame technieken 
beheerst. Zo blijven monumenten mooi en sterk als vanouds.

MET ONZE ZORG KUNNEN 
MONUMENTEN EEUWEN VOORUIT 

Weevers Net

Ontworpen en geproduceerd door
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 73 10
Fax (0575) 55 73 11
E-mail: info@weevers.net

Zojuist gepubliceerd:
www.joopboerstoel.nl

Ontwerp en realisatie internetsite’s
Softwareontwikkeling Systeembeheer

giro 300100 haarlem www.simavi.org

geef voor een gezonde toekomst!

elke 15 seconden sterft 
een kind aan diarree
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Tientallen jaren lang woonde er in de
Achterhoek een vijftal boeren geluk-
kig en in volle harmonie naast elkaar.
Ze hadden elk een klein maar mooi ge-
mengd bedrijf en het tevreden vee
zorgde voor een goed bestaan. Ze wa-
ren baas op eigen erf en hoefden aan
niemand iets te vragen. Op een dag
kregen ze bezoek van een knappe eco-
noom die erg veel had gestudeerd. Hij
vertelde hun dat hun bedrijf eigenlijk
te klein was en dat het zo echt niet
langer kon. Ze moesten fuseren en
hun grond en vee samenvoegen tot
één groot boerenbedrijf. Dan zouden
ze het veel beter krijgen.

De vijf families waren er eigenlijk te-
gen, maar de profeten van de nieuwe
tijd hadden het, samen met de grote
bazen in den Haag, snel geregeld. Zo
ontstond er een heel groot boerenbe-
drijf dat de prachtige naam Erve
Bronckhorst kreeg. Maar de boeren
waren wel zo slim geweest om vlak
vóór de fusie hun eigen erf nog even
mooi op te knappen. Een nieuwe be-
strating rond het huis, een oprit met
bomen en een echte badkamer in
plaats van die koude douche op de
deel. Tja, als je de kans krijgt dan moet
je die pakken voordat je verplicht
wordt om al je bezittingen op een gro-
te hoop te gooien.

Van vijf boerenbedrijven één groot be-
drijf maken is moeilijk. Er moest een
nieuwe grote stal worden gebouwd
om al de arbeiders die de Erve Bronck-
horst gingen beheren, onderdak te
verschaffen. Er werd zelfs gefluisterd
dat die stal over vier jaar weer zou
moet worden afgebroken voor een nog
mooiere werkstal. De vijf boeren van
vroeger mochten bij de kachel blijven
zitten en er kwam een soort opper-
boer die het bedrijf ging runnen.
Toen de economen na een jaar gingen
tellen wat het land en de beesten had-
den opgebracht en hoeveel geld er no-
dig was voor de lonen van de arbeiders
en wat het voer en alle nieuwe gereed-
schappen, computers en melkrobot-
ten kostten, toen bleek dat ze jaarlijks
dik tekort zouden gaan komen.

Er was wel een potje van het kapitaal
van die vijf boeren van voorheen maar
daar moest je zuinig op wezen en
vooral niet teveel van opmaken. Dus
ging men zoeken naar extra inkom-
sten en warempel… het bleek dat er ge-
lukkig nog een stel melkkoeien was
dat eigenlijk een veel te mooi leven
had. Ze gaven niet méér melk dan de
andere koeien maar woonden wel alle-

maal in hun eigen stal. 'Die koeien
gaan we uitmelken', bedachten de spe-
cialisten. 'Ze kunnen best meer melk
opleveren en er zo voor zorgen dat de
cijfers kloppen'.

Dat was slim bedacht van die geleerde
mannen en er werd gestreefd naar een
verhoging van de melkproductie van
maar liefst 48%. De nieuwe Boeren-
raad, die intussen de baas was gewor-
den op het grote erf van Bronckhorst,
was het er voor een groot gedeelte
mee eens.

Maar er gebeurde iets vreemds. De
koeien die voor de extra melk moesten
zorgen, werden kwaad. 'We worden
uitgemolken', zo loeiden ze naar el-
kaar. 'Toch kunnen wij er niets aan
doen dat er van te voren zoveel geld is
besteed aan leuke dingen en dat het
bij elkaar vegen van de vijf erven zo
veel duurder is uitgevallen. En waar-
om moeten alleen wij dat melkgat vul-
len?' Kortom: ze kwamen in opstand
en gooiden hun koeienkont tegen de
krip en… wat nog erger was… door al
die ergernis raakten ze van slag. En
koeien die van slag zijn, dat kan iede-
re boer u vertellen, geven veel minder
melk.
Toen werd er eindelijk iets verstandigs
gedaan. Een van de geraadpleegde vee-
artsen kende een oud boertje dat veel
verstand had van koeien. 'Laat hem
maar eens met die melkkoetjes pra-
ten', stelde hij voor. 'Misschien kan hij
ervoor zorgen dat ze weer rustig wor-
den en niet meer protesteren. En daar-
na toch weer verder uitgemolken kun-
nen worden'.
Die slimme boer deed zijn best. Hij
keek elke koe in de ogen, praatte met
ze in koeientaal, fluisterde hen zelfs
iets in het oor en klopte ze op hun bre-
de schonken. Iedereen stond buiten de
stallen vol spanning te wachten wat
het resultaat zou zijn. Toen kwam die
ouwe koeienfluisteraar naar buiten.
Hij sprak: 'Nee, dit is echt een hope-
loos geval! Koeien die zich uitgemol-
ken voelen zijn niet rustig te krijgen.
Ik vrees dat er veel trammelant komt
op het erf van Bronckhorst'.
Toen hij vertrokken was, wandelden
de arbeiders van de Erve Bronckhorst
terug naar hun werkstal. In de verte
hoorden ze het verontwaardigde ge-
loei van de melkkoeien en ze vroegen
zich bezorgd of het nou echt wel zo
verstandig was geweest om die bees-
ten zo kwaad te maken.

De boodschap van deze gelijkenis is
duidelijk: ook koeien met een eigen
stal willen nu eenmaal niet graag uit-
gemolken worden.

Harry van Rijn
Burg. Galleestraat 47 - Vorden.

De melkkoeien van Bronckhorst
Een gelijkenis, geschreven omdat
vanaf dit jaar huiseigenaren in de
gemeente Bronckhorst 48% meer
OZB moeten betalen.

Hotel Restaurant Herberg de Gouden
Leeuw ligt centraal in het kleinste
stadje van Nederland. Het etablisse-
ment is gehuisvest in één van de oud-
ste en mooiste stadsboerderijen die
Nederland rijk is. Rob Geus is het daar
helemaal mee eens: “Tijdens mijn
werk zie ik natuurlijk erg veel horeca-
zaken. De sfeer die deze zaak uita-
demt is écht heel erg bijzonder. Sfeer-
vol, oprecht authentiek en warm.
Daarnaast zijn de zaken hier gewoon

perfect voor elkaar. Hier word ik echt
vrolijk van!”. Eigenaar Ruud van Bus-
sel is erg te spreken over de aanpak
van Rob Geus in zijn televisieprogram-
ma. “Rob legt de vinger op exact de ze-
re plekken. Maar als het goed is hoor
je het ook. Zo hoort het.” 
Tijdens de avond kookt Rob Geus op
een speciaal daarvoor ontworpen
kookmeubel midden in de zaak. De
gasten maken dus van dichtbij mee
hoe Rob samen met de keukenbrigade
onder leiding van chef-kok Harry
Tjeerdsma een viergangen menu be-
reidt. 

Op 13 april bent u welkom vanaf 19:00
uur. Voor reserveringen en meer infor-
matie belt u met Herberg de Gouden
Leeuw te Bronkhorst: 0575 451 231
Meer informatie: http://www.herberg-
degoudenleeuw.com/ Ruud van Bussel
(Eigenaar), tel. (0575) 45 12 31

Rob Geus kookt in 
Herberg de Gouden Leeuw
Op 13 april a.s. kookt Rob Geus in
Herberg de Gouden Leeuw te
Bronkhorst. Rob Geus, bekend van
het succesvolle programma “De
Smaakpolitie” (SBS6), is naast be-
ëdigd keurmeester ook chef-kok.
En dat zal hij laten zien ook! In de
kleinste stad van Nederland kookt
Rob gedurende de avond grootser
dan ooit.
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Zundagmeddag en gin duud-
elijk doel. Wat kold maor toch..
samen an de wandel. En ze bunt
neet allenig onderweg. De ge-
meente Bronckhorst hef mooie
wandelroute's en d'r komt er
nog altied bie. Fietsen en wan-
deln is in. Ja wat wil iej anders?
As 50+ er, hard lopen of wielren-
nen? Da's jo gekkenwark. At ze
net zo hard mosten warken en
zweten, bie de baas, as dat ze zik
no uutslooft met sporten.. De
dokter is d'r op maondag drok
met.
Iej maakt oew zelf toch belache-
lijk, meent Gert. Het is gewoon
schrikken at ze oew op t' fiets-
pad veurbie blaost.Iej zollen d'r
ja ne hartverlamming van krie-
gen. Gewoon lopen, dat liekt
Gert het beste. Op ne natuurlij-
ke maniere de spiern in bewe-
ging brengen. Iej kiekt um oew
hen, beume en bos, jong holt
dat greun begint te worden,
mooie behuuzing en tegelieke
op oe gemak praoten met me-
kaar. Onderweg een mooie aflei-
ding, stoppen bie 't praothuus in
Linde  of in Hummel  in dat olde
antieke café of 't stamcafé van
NORMAAL of een ander panne-
kokenhuus. Iej kunt de bene ef-
kes laoten rusten en preuft een
ander zien koffie met appelge-
bak. Ai an de slanke lijn wilt
denken dan moi het gebak oa-

verslaon. Gerrie wacht af, nump
Riek wel ne punte appelgebak?
Dan dut zee d'r ok an met. Ja, zo
ongemarkt kiek iej mekaar naor
de mond. (En de omvang rond
het middel) Veural vrouwleu
bunt bange  veur een kilo extra.
Hendrik:"Wie mot binnenkort is
gaon kieken in den Haag. In het
Logement bie de Tweede kamer.
Ene van de negen kunstwarken
die ze hebt neergehangen is van
de Steenderense Molen .As at-
tractie, ne foto van twee achter-
hoekse vrouwleu op klompen.
Niet maor zo twee vrouwleu,
nee ze bunt beschilderd. Zonder
textiel, naakt , bodypainting
heet dat, rood wit blauw, de
kleurn van onze nationale vlag-
ge. De fotograaf, Amit Bar,
kump oet het achterhookse
Deutecum. Zolle wie ze herken-
nen die mooie achterhoekse
vrouwleu? Het is tegelieke Rem-
brand jaor en den hef vake zuk-
ke mooie vrouwleu meugen
schildern. Wie kunt tegelieke
die andere stukken gaon bekie-
ken." Riek mieterig :"Wees toch
wiezer, dat bunt gin vrouwleu
van hier. Wol iej veur zukke
domme schilderiejen naor d'n
Haag? En dach iej dat vrogger de
vrouwleu van Rembrand mooi-
er waarn? Heb iej nog nooit een
blote vrouwe bekeken?" Hendrik
in 't nauw: "In Rembrand zien

tied hadden ze een andern kiek
op mooie vrouwleu. Mear jullie
type's. Forser en neet zo mager."
Gerrie, ander onderwerp: "Heb
jullie mansleu wel in de gaten
dat het hier no zo netjes  is langs
de weg in ons Bronckhorst? Dat
er op meerdere plaatsen een
ploeg vrijwilligers langs de wea-
ge hef lopen scharrelen umme
alle rotzooi op te ruumen? Jullie
beiden hadden daor ok best tied
veur gehad." Gert knikt braaf in-
stemmend, hij hef ze zeen lopen
met een gekleurd vest umme de
rugge. Best waardering veur dat
wark maor dat is wark veur de
schooljeugd. Ze mot dat jonge
volk al vanaf 't begin learn dat
ze de rotzooi neet achter zich
near mietert. Laot de gemeente
Bronckhorst d'r maor ne jaor-
lijksen wedstried van maken. In
alle dorpen een 'rotzooi verza-
meldag' veur jong en old. Scho-
len die met mekaar vreedzaam
knokt umme de eerste pries. De
gemeente die het jonge volk as 't
wark af is, goed trakteert en on-
zen burgemeester Henk Aalde-
ring as anjager, die met zo'n
oranje buis umme de rugge, het
startsein gif en an 't slot de pries
uutreikt. Dat kump dan wear
groots in de krante. Succes ver-
zekerd bie ons in Bronckhorst.

De Baron van Bronckhorst

En met welke muziek doen Plork en
de Aannemers dat dan? Met de groot-
ste rockhits uit de jaren '90. En daar-
naast met prijsvragen en quizzen tij-
dens de show. Want deze band weet
dat bij een goed stuk muziek ook een
goede show hoort. Vandaar dat iedere

avond bijvoorbeeld de Gouden Bouw-
helm uitgereikt wordt, de helm voor
de meest fanatieke fan. Vele andere
prijzen zijn ook te winnen. 
Heb je dit de vorige keer gemist, zorg
er dan voor dat je er deze zaterdag wel
bij bent!

Plork en de aannemers in de
Rockstake

Aanstaande zaterdag spelen Plork en de Aannemers in de Rockstake. Al
eerder stonden ze in de Rockstake, en één ding was zeker: deze band
moest terugkomen! Het dag ging van onze eigen Rockstake af, de hele
zaal werd meegesleept in het enthousiasme van de band.

Zestig jaar lid
van de PvdA
De heer en mevrouw Hulshoff en me-
vrouw Boerman uit Hengelo zijn afge-
lopen woensdag tijdens de jaarverga-
dering van de PvdA Bronckhorst in het
zonnetje gezet.
Deze drie leden zijn al vanaf de op-
richting in 1946 lid van de Partij van
de Arbeid. De heer Hulshoff was bo-
vendien meer dan twintig jaar raads-
lid voor de PvdA in Hengelo. Uit de ver-
halen van de drie jubilarissen bleek
dat het lidmaatschap van de PvdA in
de begintijd nog niet zo makkelijk
was: “Die Rooie werden we genoemd
en kinderen uit de buurt mochten dik-
wijls niet met onze kinderen spelen”.
Bestuursvoorzitter Marijke Melserten
fractievoorzitter Antoon Peppelman
speldden de drie jubilarissen ter gele-
genheid van hun 60-jarig lidmaat-
schap een mooie rode speld op. Daar-
naast kregen de jubilarissen een bos
rode tulpen en felicitaties van de ove-
rige leden.



Samen leven.
Op basis van vertrouwen.

Het leven is te mooi om altijd met twee benen op de grond te blijven.
Daarom kiest u voor Rabobank Achterhoek-Noord. Want als u wilt genieten,
geven wij u ruim baan. Op basis van vertrouwen. Bel (0575) 558 558.

Het is tijd voor Rabobank Achterhoek-Noord.

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN:  WEVO DRUK,  TEL. (0575) 51 23 06
ZELHEM:  WEEVERS DRUK,  TEL. (0314) 62 50 53
RUURLO:  STUDIO CONTACT,  TEL. (0573) 45 12 86
LICHTENVOORDE:  WEEVERS ELNA,  TEL. (0544) 37 13 23
GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28

AGENTSCHAP HENGELO (GLD.):
TOTAALWARENHUIS JANSEN DE SMID
BLEEKSTRAAT 1, TEL. (0575) 46 13 60
ACQUISITEUR: FELIX TAKKENKAMP, TEL. 06-48 794 212

Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

FA M I L I E D R U K W E R K

geboortekaarten

trouwkaarten

uitnodigingskaarten

Kom vrijblijvend de monstercollectie bekijken.

De boeken thuis inzien mag ook.

20% KORTING
op uw geboorte- of huwelijksadvertentie

als u bij ons uw familiedrukwerk bestelt.

ORANJE POWER FESTIVALORANJE POWER FESTIVAL

ZA. 29 APRIL - aanvang 11.00 uur

‘S AVONDS IN DE TENT 

ZO. 30 APRIL - aanvang 10.00 uur

AUTOCROSS AUTOCROSS 

TREKKERTREK TREKKERTREK 

AAN DE SCHARFDIJK TE HENGELO GLD

Za: Henk Wijngaard, Arne Janssen, Hanny,

Frank van Etten, De Havenzangers, Imca Marina

Zo: Kasbendjen, Crystal Dream, The Heinoos

Voor informatie: www.oranjepowerfestival.nl

KAARTVERKOOP DE VIERJAARGETIJDEN HENGELO gldSPALSTRAAT 1

VOL IS VOL

HET HELE WEEKEND KINDERAKTIVITEITEN

Autocross € 7,50
Trekkertrek € 5,00

Avondkaarten € 10,00 
p.avond  beide dagen

Avond passe-partout       € 17,50
Weekend passe-partout   € 27,50

KWEKERIJ

Strodijk 4, Vorden 

tel. 0575-55 32 83/ 

06 - 51 10 69 55.

Nieuw in Vorden
Het adres voor al uw hagen voor tuin en erfafscheidingen.

Zoals coniferen, buxus, beuken, taxus enz. enz.

Ruime keuze tegen zeer scherpe prijzen.

Verkoop op vrijdag en zaterdag van 8.30 tot 16.00 uur 

of na telefonische afspraak, onze demo tuin is alle dagen

vrijblijvend te bezichtigen. 

Wij geven volledige garantie op al onze planten.

Nu openingsaanbieding: 
Groene haag conifeer (thuya, smaragd) 

maat 60-80   € 3.25
Aanbiedingen gelden voor de weekenden 

van 31 maart en 8 april en zo lang de voorraad strekt.

Bij veel gelegenheden

die voor u

van grote betekenis zijn,

wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij 

graag van dienst zijn en

doen dat vanuit een

lange ervaring en kijk

op individuele wensen.

Een uitgebreide collectie

kaarten staat ons

ter beschikking om aan

al uw wensen tegemoet

te komen.

Voeg daarbij de

uitgebreide letterkeuze

en ons vakmanschap

dan zult u er van

overtuigd raken dat uw

boodschap

bij ons gestalte krijgt

op een manier die u het

meest aanspreekt.

Wij leven met u mee

van begin tot eind.

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

€

€

€



Hyundai Matrix
1.6 benzine

bj. 2004
5-drs. 29.000 km

AUTOBEDRIJF

D. LANGWERDEN
Lankhorsterstraat 28, 7234 ST  Wichmond   (0575) 44 16 21

www.autolangwerden.nl

WOLVETANG
Dambroek 11 - Baak                                (0575) 44 11 14 

APK Keuringsstation

Renault
Laguna

1.8 bj. 1994  groen

VW Golf TD 4-deurs. blauw bj. 1992
Mazda 323 automaat wit bj. 1990
Citroen ZX rood bj. 1995
Suzuki Swift 1.3, rood bj. 1990

Diverse goedkope auto’s vanaf 400 euro

Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575) 45 19 74

M
M Autobedrijf

Melgers

Voor nieuw en gebruikte auto’s zie:
www.autobedrijfmelgers.nl

AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575) 55 12 56

Peugeot 1007 1.4 Gentry, Zilvermet., Airco, Radio/cd, NIEUWE AUTO
Peugeot Partner 1.6 16v zenith, 5-2004, Geel met., Airco, 23.000 km
Peugeot 307 SW 1.6 16v, 6-2002, Grijs met., Airco, 90.000 km
Peugeot 206 1.4 XR, 10-1999, Groen met, centr.vergr., 64.000 km
Peugeot 309 1.4 GR, 5drs, 1991, Blauw met., trekhaak, 141.000 km
Nissan Micra 1.2 80pk, 2-2003, org.radio/cd, grijs met., 19.000 km

Peugeot 307 XSI
2.0 16V, Airco,

Half leder, Radio/cd
28.000 km

Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak (0575) 44 14 48

Opel Agila 1200-16V N-joy, 23.000 km 2003 9.950
Volvo 940 2.3 4-drs, 220.000 km 1996 5.950
Opel Vectra 1.6-16V automaat pearl, 62.000 km 1998 7.450
VW Golf 1.9 TDI 5-drs, 167.000 km 2000 11.950
Mercedes 180 sport 4-drs, 109.000 km 1998 10.950
Opel Astra 1.7 TDI 3-drs, 143.000 km 1999 6.950

KIJK VOOR ONZE ACTUELE VOORRAAD OP
WWW.AUTOBEDRIJFWISSELINK.NL

Opel Astra 1.6
edition 

17.000 km, bj. 2002
€ 11.950

AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

Rondweg 2
7251 RV  Vorden
Tel. 0575 - 55 22 22

VOOR AL ONZE OCCASIONS

MÉT FOTO KIJK OP:

WWW.GROOT-JEBBINK.NL

Volkswagen Passat 1.9 TDI groen, airco, trekhaak 1999
Peugeot 106 Sport 3-drs blauw 2000
Peugeot 206 Roland Garos groen, 5-drs, airco, leer, ABS 2000
Opel Omega 2.5 V6 station groen 1996
Seat Arosa Tattoo 1.DS 23.000 km 2002
Toyota Picknic 2.2 TD 7 persoons blauw 1998

Sint Janstraat 28 - 7256 BC Keijenborg - (0575) 46 19 77

Heeft u interesse om op deze
pagina te adverteren? 

Neem dan contact op met
Felix Takkenkamp, tel. 06-48 79 42 12

of

Vorden, tel. (0575) - 55 10 10

Weeversdrukkerij

Citroën Picasso 2.0 HDI diesel 5-drs. 123.000 km 2000
Deawoo Kalo Style 1,4i benzine 24.000 km, 5-drs 2003
Ford Focus 1.6 16v benzine 5-drs 63.000 km 2003
Hyundai Excel Automaat 1.5 benzine 5-drs 85.000 km 1995
Opel Vectra 1.6 benzine  4-drs. 147.000 km 1997
Opel Astra Station 1.6 benzine 5-drs 195.000 km 1994
Peugeot 106 1.1 benzine 3-drs. 66.000 km 2002
Smart Jubile 0,6 benzine 2-drs. 66.000 km 1999

MPV is een auto met hoge zitplaats

Toyota Avensis
1.6 VVTI groen met.

2002, trekhaak, 
airco, radio-cd

Vanaf heden tanken met 

hoge kortingen 
op de benzineprijzen

BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid 
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo
(Griffie/raad en afdelingen Publieks-
zaken, Werk, inkomen en zorg en
Openbare orde en veiligheid)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24a, 7255 KE Hengelo
(B en w, directie en afdelingen Bouwen
en milieu, Ruimtelijke en economische
ontwikkeling, Financiën en belastingen,
Maatschappelijke ontwikkeling,
Openbare werken, Bestuurs- en 
managementondersteuning en
Facilitaire ondersteuning)

Postadres
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.
tel. (0575) 75 02 50 (Centraal nummer)
fax (0575) 75 05 99 (gemeentehuis)
fax (0575) 75 05 98 (gemeentekantoor)
e-mail: info@bronckhorst.nl 
website: www.bronckhorst.nl
banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30 -15.00 uur
do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken, 
overige afdelingen tot 15.00 uur) 
vr 8.30 -12.30 uur 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink
Recreatie en toerisme, Communicatie,
voorlichting en promotie, Openbare
orde en veiligheid, Handhaving,
Algemeen Juridische en Bestuurszaken
en Dualisering 

Wethouder Ab Boers
Maatschappelijke ontwikkeling (oude-
renzorg, volksgezondheid en jeugd-
beleid), Financiën en belastingen,
Personeel en organisatie en Facilitaire
ondersteuning 

Wethouder André Baars
Ruimtelijke en economische ontwikke-
ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen
en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas
Werk, inkomen en zorg, Onderwijs,
Publiekszaken, Informatisering en 
automatisering 

Wethouder Peter Glasbergen
Welzijn (kunst, cultuur, sport en vrijwil-
ligers), Wegen en groen, Verkeer en
vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 
Als u wilt, kunt u een afspraak maken
met één van de collegeleden,  via het 
directiesecretariaat van de gemeente,
tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 
Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,
tel. (0575) 75 05 43 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &
Informatie’ is een uitgave van de 
gemeente Bronckhorst.
Redactie: afdeling communicatie
tel. (0575) 75 02 50 
e-mail: communicatie@bronckhorst.nl
De artikelen staan ook op de website 
www.bronckhorst.nl. Op deze website
vindt u de belangrijkste informatie over
de gemeente.

een publicatie van de gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie

De belangrijkste reden om het
nieuwe rijbewijsdocument in te
voeren is de betere beveiliging tegen
fraude en vervalsing. 

Dit is nodig, omdat het rijbewijs
sinds de invoering van de Wet op de
Identificatieplicht formeel een iden-
tificatiedocument is. Het beveili-

gingsniveau van het nieuwe rijbe-
wijsdocument is gelijk aan die van
het paspoort en de Nederlandse
identiteitskaart. Bovendien loopt
Nederland met het nieuwe rijbewijs
in de pas met de omringende
landen.

Aanvraagprocedure
Niet alleen het rijbewijsdocument
verandert, maar ook de aanvraag-
procedure. Om fraude en vervalsing
te voorkomen, wordt het nieuwe
rijbewijs – net als het paspoort en de
identiteitskaart – centraal geprodu-
ceerd. In de nieuwe situatie kan de
aanvrager het rijbewijs een week na
aanvraag ophalen bij het gemeente-
huis.

Verlenging
Mensen met een geldig rijbewijs 
van het huidige model hoeven geen
nieuw rijbewijs aan te vragen. 
Pas bij verlenging krijgen zij auto-
matisch het rijbewijs in de nieuwe
vorm. Het nieuwe rijbewijs is net als
het oude document tien jaar geldig.

Rijbewijs op creditcardformaat 

Op 1 oktober 2006 wordt het nieuwe rijbewijs ingevoerd. Het huidige papieren
rijbewijsdocument wordt vervangen door een nieuwe, fraudebestendige,
kunststof kaart. Het nieuwe document is beter beveiligd, heeft een handzaam
bankpasformaat en is slijtvast.

Als de Eerste Kamer akkoord gaat,
gaat de Wmo op 1 januari 2007 in.
De gemeente betrekt burgers en 
organisaties bij de totstandkoming
van een Wmo-plan, waarin staat
hoe de Wmo-uitvoering er in
Bronckhorst uit gaat zien. Op onze
vorige gemeentepagina informeer-
den wij u over de procedure rond de
invoering van de Wmo en de infor-
matiebijeenkomsten Wmo
die op 28 en 29 maart plaatsvinden.

Alle inwoners en belanghebbende
organisaties in de gemeente
Bronckhorst zijn van harte welkom
om één van deze informatiebijeen-
komsten bij te wonen. De gemeente
legt dan uit wat de Wmo inhoudt en
wat de procedure is. De concrete 
invulling komt niet aan de orde, die
moet de komende maanden worden
vastgesteld, waarbij wensen en sug-
gesties van burgers en organisaties
een rol spelen. 

De informatiebijeenkomsten 
krijgen een vervolg in een kleinere 
bijeenkomst met vertegenwoor-
digers van alle doelgroepen die met
de Wmo te maken krijgen.

Tijdstip en locatie informatie-
bijeenkomsten
De twee informatiebijeenkomsten
over de Wmo vinden plaats op 
28 en 29 maart a.s. om 20.00 uur.
Op 28 maart is de bijeenkomst in
Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 in
Vorden en op 29 maart bij
Partycentrum Langeler, 
Spalstraat 5 in Hengelo Gld. 
Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. 

Vragen over de Wmo procedure
Heeft u vragen over de procedure
rond de invoering van de Wmo, 
dan kunt u contact opnemen met 
mevrouw Floor Jansen, afdeling
Maatschappelijke ondersteuning,
tel. (0575) 75 04 85.

Bronckhorst betrekt inwoners bij 
invoering Wmo

Ja/nee-sticker

Met de ja/nee-sticker weert u het 
ongeadresseerde reclamedrukwerk
waar u geen interesse in heeft. 
De sticker zorgt voor een beperking
van de groei van reclamedrukwerk,
waardoor veel papier wordt bespaard.
De sticker is af te halen bij de balie van 
de afdeling Bouwen en milieu.

In december 2005 wilde burgemees-
ter Aalderink al kennismaken met
inwoners, bedrijven en verenigin-
gen. Door de korte periode van voor-
bereiding, viel de kennismaking met
belangenverenigingen en verenigin-
gen in het water. In de maand april
wil de burgemeester dit graag goed-
maken. Hij bezoekt de vijf kernen
van Bronckhorst op
• 10 april in Hummelo en Keppel 

(Restaurant de Gouden Karper)
• 14 april in Zelhem 

(Restaurant het Witte Paard)
• 19 april in Vorden 

(Hotel Restaurant Bakker)
• 26 april in Steenderen 

(Café Heezen)
• 28 april in Hengelo Gld. 

(Partycentrum Langeler)

Het programma ziet er als volgt uit.
• Vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur:

kennis maken met de belangen-
organisaties.
Als u lid bent van het LTO, VNO,
Industriële kring, Anbo,
Ondernemersplatform, het VVV,
middenstander bent of anderszins
en u wilt beroepsmatig met de
heer Aalderink kennismaken en/
of spreken, dan kunt u hiervoor
contact opnemen met het directie-
secretariaat, tel. (0575) 75 03 84 of 
e-mail g.nijland@bronckhorst.nl

• Van 17.00 tot 19.00 uur: 
spreekuur voor alle inwoners.
Wilt u met de heer Aalderink 
persoonlijk kennismaken en/of
spreken, dan bent u welkom
tussen 17.00 en 19.00 uur.
Aanmelden is niet nodig. U kunt 
zo binnenlopen.

• Van 19.00 tot 22.00 uur: 
verenigingen. De verenigingen zijn
hiervoor inmiddels benaderd. 

Burgemeester
Aalderink komt
naar de kernen

Gemeentegids
ontvangen?
Heeft u de gemeentegids van 2006
niet ontvangen en wilt u alsnog
graag een gids? De gidsen zijn
gratis af te halen bij het gemeente-
kantoor en –huis. Ook bij de biblio-
theken zijn een aantal exemplaren
te verkrijgen. Is het voor u moeilijk
om een gids op te halen? 
Belt u dan even met het algemene
nummer van de gemeente, 
tel. (0575) 75 02 50. Wij sturen u 
de gids dan alsnog per post toe.

Op 31 oktober 2005 heeft de 
gemeente Bronckhorst in samen-
werking met de VKK Gelderland
(Vereniging Kleine Kernen Gelder-
land) een bijeenkomst georgani-
seerd over de kleine kernen in de
gemeente. Tijdens deze interactieve
avond kwamen veel ideeën naar 
voren. Met deze informatie is de 
gemeente aan de slag gegaan om
een startnotitie op te stellen voor
het kernenbeleid. 

De conceptversie van deze startnoti-
tie is nu gereed. In deze nota staat
hoe de Gemeente Bronckhorst om
wil gaan met de kernen, de dorps-
belangenorganisaties en de dorps-
plannen of dorpsvisies. Ook staat
beschreven op welke manier de ge-
meente dorpsbelangenorganisaties
wil ondersteunen. De gemeente 
bespreekt deze startnotie met 
de betrokken dorpsbelangen-
organisaties op 30 maart a.s.

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met mevrouw Floor
Jansen, afdeling Maatschappelijke
ontwikkeling, tel. (0575) 75 04 85 of
e-mail: f.jansen@bronckhorst.nl

Startnotitie 
‘Kernenbeleid
Gemeente
Bronckhorst’



Raadsvergadering 
23 maart
Op 23 maart a.s. vergaderde de
raad in de raadzaal van het
gemeentehuis. Voor de tweede 
keer ontvingen twee raadsleden, 
de heren Seesing en Peppelman,
een negental VIP’s. De genodigden
kregen een uitleg over de avond en
volgden vanaf een gereserveerde
plaats op de tribune de vergadering.
De gasten vonden het een goed 
initiatief en keken na afloop heel
anders tegen het raadswerk aan.

De raad nam over de volgende
onderwerpen een besluit.

Benoeming voorzitter raads-
commissie Evaluatie en controle
De heer E.W. Blaauw is namens de
VVD fractie benoemd als voorzitter
van de commissie.Reden van 
functiewijziging is dat mevrouw 
D.J. Mulderije-Meulenbroek met
ingang van 20 februari 2006 fractie-
voorzitter voor de VVD is geworden.
Zij heeft te kennen gegeven daarom
niet langer voorzitter van de 
commissie Evaluatie en controle 
te willen zijn. 

Benoeming commissieleden

De heer M. Heebink uit Halle,
namens de CDA-fractie en 
mevrouw J.J.M. la Croix-Héman en
de heer J.W. van Dierssen namens

de PvdA fractie, zijn benoemd tot lid
van de commissies Beleidsontwik-
keling en Evaluatie en controle. 
Op de foto de heer Heebink, die uit
handen van mevrouw Stapelbroek
felicitaties en ene bos bloemen 
ontving.

Onderzoek gemeentelijke 
binnensport- en zwembad-
accommodaties
Alweer enige tijd geleden heeft de
raad middelen beschikbaar gesteld
voor een onderzoek naar de situatie
rondom de gemeentelijke gymzalen,
sporthallen en zwembaden. Het
onderzoek is inmiddels uitgevoerd. 
De raad is voor openhouden van de
zwembaden tot in ieder geval 2010. 

Bestemmingsplan ‘Steenderdiek
1999-2005’ (uitbreiding Aviko)
De raad heeft besloten tot vast-
stelling van dit bestemmingsplan. 
Dit plan maakt het mogelijk het
Steenderense industrieterrein uit
te breiden en (een gedeelte van) de
dr. A. Ariënsstraat te verleggen. De
uitbreiding is bedoeld om te kunnen
voorzien in de lokale behoefte aan
industriegrond en valt samen met
de wens van Aviko BV om groot-
schalig uit te breiden. Het plan is 
op een aantal punten gewijzigd ten
opzichte van het ontwerpplan. 
Er waren drie insprekers die allen
het belang van het inplanten van 
de directe omgeving benadrukten.
De raad was het hier mee eens.
Aviko heeft inmiddels al aangege-
ven samen met het Steenderens
Landschap de beplanting ter hand
te nemen.

Bestemmingsplan Halseweg 59b
in Halle
Dit bestemmingsplan voorziet in de
mogelijkheid om het voormalige
coöperatiegebouw aan de
Halseweg 59b in Halle te verbou-
wen tot woning, kantoor, magazijn
en werkplaats voor een glaszet- 
en schildersbedrijf.

Declaratieverordening 2006 
De declaratieverordening 2005 is
geëvalueerd. Hieruit komen een
aantal verbeterpunten. Het voorstel
is om de bijdrage in één keer uit 
te betalen, de inkomenstoets te 

baseren op het inkomen in de
maand voorafgaande aan de maand
van datum indiening aanvraag en
om de aanvraagtermijn te beperken
over de periode van april t/m 
december. Een amendement van 
de VVD werd gesteund, waardoor
een indieningtermijn verlengd werd
van één naar twee weken.

Samenwerkingsovereenkomst 
en verordening gemeentelijke 
rekenkamercommissie
Een gemeentelijke rekenkamer-
commissie is één van de instrumen-
ten om publieke verantwoording
vorm te geven en het publieke
debat over beleid en prestatie van
de gemeentelijke overheid te 
stimuleren. Gevraagd wordt om een
samenwerkingovereenkomst voor
een gemeentelijke rekenkamer-
commissie met een personele unie
voor de gemeenten Berkelland,
Bronckhorst, Lochem en Mont-
ferland vast te stellen en hiervoor
personen voor een sollicitatie-
commissie en krediet beschikbaar
te stellen.

Verzoeken om planschade-
vergoeding
Vier verzoeken om planschade
worden besproken. Drie van deze
verzoeken werden afgewezen en
één toegekend. 

Legesverordening Bronckhorst
De hoofdstukken ‘5 Bouwvergun-
ningen en Ruimtelijke ordening’ 
en ‘16 Diversen’ moeten aangepast
worden. De huidige legesverorde-
ning is ingetrokken en een nieuwe
legesverordening is vastgesteld.

Delegatiebesluit
Het delegatiebesluit is geëvalueerd
en op onderdelen aangepast. Een
amendement van de PvdA, VVD en
Groen Links werd aangenomen,
waardoor de bevoegdheid tot het
nemen van besluiten als bedoeld in
artikel 19, lid 1 van de WRO, aan het
college wordt overgedragen met
als beleidsregel dat deze bevoegd-
heid alleen geldt voor die projecten
die onderdeel vormen van of direct
voortvloeien uit door de raad of
voorgaande raden vastgestelde
plannen.

Uit de raad

Vanaf eind december tot eind janu-
ari 2006 konden bewoners van onze
gemeente in een speciaal daarvoor
ingerichte huiskamer verkeers- 
of vervoersknelpunten aangeven. 
Er werd goed gehoor aan de oproep
gegeven. Bijna 90 bewoners en 
belangenverenigingen spraken in
de huiskamer met de onderzoekers. 
Vooral de laatste weken werd het
erg druk. Daarnaast kwamen er
sinds januari vorig jaar al bijna 100
reacties binnen per brief, e-mail of
telefoon. Al met al overtrof het de
verwachtingen. 

Een aantal locaties werd vaak als
knelpunt genoemd. Zoals de roton-
de aan de Banninkstraat voor fiet-
sers, het centrum van Hengelo, het

Stationsplein bij de Brink in Zelhem
en overlast van de Varsselring in
Hengelo. De reacties over de 
bebouwde kom gaan vooral over
verkeersveiligheid en parkeer
overlast (ook bij scholen). 
Buiten de bebouwde kom betreffen
de reacties vooral de snelheid van
het autoverkeer en sluipverkeer.
Op dit moment worden alle reacties
verwerkt in een inventarisatienota. 
De gemeente gaat vervolgens aan
de slag om beleid (op hoofdlijnen) te
maken. Voor de zomer is dit gereed.
Eind dit jaar is, als alles volgens
plan verloopt, het uitvoerings-
programma klaar. Hierin staan 
concrete verkeersmaatregelen. 
In 2007 kan met de uitvoering van 
de maatregelen worden begonnen. 

Inventarisatie verkeer en vervoer levert
bijna 200 reacties op

Cultuurfonds voor Monumenten
Gelderland
Het Cultuurfonds voor Monumen-
ten Gelderland is op initiatief van
het Nationaal Restauratiefonds en
het Prins Bernhard Cultuurfonds
opgericht, in samenwerking met
de provincie, gemeenten, bedrijfs-
leven en andere organisaties.
Dankzij hun gezamenlijke 
bijdragen is een fonds ontstaan ter 
ondersteuning van eigenaren van 
beschermenswaardige panden,
die doorgaans niet in aanmerking 
komen voor financiële ondersteu-
ning vanuit het rijk. Het gaat hierbij
om eigenaren van gemeentelijke
monumenten, provinciale 
monumenten en beeldbepalende 
panden in beschermde stads- en
dorpsgezichten. Dankzij het Cul-
tuurfonds voor Monumenten 
hebben deze monumenteigenaren
er een aantrekkelijk financieel 
alternatief bij! 

Laagrentende lening voor 
restauratie 
Uit het Cultuurfonds voor
Monumenten worden laagrentende
leningen verstrekt voor restaura-
ties van gemeentelijke en provin-
ciale monumenten of beeldbepa-
lende panden in beschermde
stads- of dorpsgezichten. Een 
eigenaar van zo’n monument kan
deze lening, een Cultuurfonds-
hypotheek, aanvragen voor de 
financiering van de restauratie. 
Het rentepercentage ligt zo’n 4,5%
onder de marktrente voor hypothe-
ken (met een minimum van 1,5%).
De betaling van rente en aflossing
zorgt ervoor dat het geld terug-
vloeit in het fonds. Hierdoor is de
continuïteit gewaarborgd en blijft
er ook in de toekomst geld be-
schikbaar voor de monumenten-
zorg in Gelderland.

De belangrijkste voorwaarden
Aanvragen voor een financiering uit
het Cultuurfonds voor Monumenten
Gelderland moeten voldoen aan de
volgende uitgangspunten:
• het gaat om de restauratie van

gemeentelijke monumenten en
beeldbepalende panden, gelegen
in een beschermd stads- of
dorpsgezicht

• de restauratie is nog niet 

begonnen
• het gaat om restauratie dan wel 

constructief herstel
• er is een (monumenten)vergun-

ning afgegeven voor de werk-
zaamheden

• een kredietbeoordeling maakt 
onderdeel uit van de procedure

• monumenten in overheidseigen-
dom komen niet in aanmerking

Hoe vraagt u aan?
De gemeente kan projecten van 
monumenteigenaren voordragen.
Een onafhankelijke adviescommis-
sie in de provincie adviseert over de
aanvragen. Aanvragen moeten 
uiterlijk 6 weken voor behandeling
binnen zijn bij het Prins Bernhard
Cultuurfonds, Postbus 19750, 
1000 GT in Amsterdam. Het
Cultuurfonds informeert vervol-
gens de eigenaar over de toeken-
ning van een lening voor het
restauratieproject. Daarna zal het
Restauratiefonds het financiële
traject met de eigenaar afwikkelen. 

Meer weten?
Wenst u meer informatie over het
Cultuurfonds voor Monumenten
Gelderland, dan kunt u contact op-
nemen met de afdeling Ruimtelijke
en economische ontwikkeling, tel
(0575) 75 03 52. Voor meer infor-
matie kunt u tevens terecht bij het
Prins Bernhard Cultuurfonds, 
tel. (020) 52 06 130. 
Website: www.cultuurfonds.nl

Bij het Restauratiefonds kunt u
meer informatie krijgen over de 
financiële kant van de restauratie,
tel.(033) 25 39 439. 
Website: www.restauratiefonds.nl

Wie zijn de initiatiefnemers van
het Cultuurfonds voor
Monumenten Gelderland?
Het Prins Bernhard Cultuurfonds is
een particulier fonds. Het doel is
activiteiten op het gebied van cul-
tuur en natuurbehoud in Nederland
te bevorderen. 

Het Fonds bestaat uit een landelijk
bureau en vijftien regionale afde-
lingen en beheert het Cultuurfonds
voor Monumenten Gelderland. 

Op donderdag 6 april wordt binnen
alle bebouwde kommen grof
snoeiafval huis-aan-huis ingeza-
meld. In het buitengebied wordt 
op vrijdag 7 april het grof snoei-
afval op afroep opgehaald. U kunt
zich hiervoor tot 4 april a.s. aanmel-
den via www.bronckhorst.nl of de
Afval-Informatie-Lijn (0575) 75 03 10. 

Aanbiedregels:
• biedt het afval handzaam gebundeld

aan (geldt ook voor coniferentakken)
• de bundels mogen niet zwaarder

zijn dan 15 kg

• de bundels mogen niet langer zijn
dan 1,5 m

• per huishouden mag maximaal 
2 m3 snoeihout worden aange-
boden

• er worden geen dozen of zakken
met klein groen afval (zoals blad
en gras) meegenomen

• geen afvalhout of zware stronken/
boomstammen of bielzen

• het afval dient op de inzameldag
voor 07.00 uur aan de weg te
worden gezet

• klachten tot 1 werkdag na de
inzameldag

Inzameling grof snoeiafval 

Afdeling Publiekszaken is op 10 april 2006
vanaf 12.30 uur ’s middags gesloten

Het Nationaal Restauratiefonds is
een particuliere stichting. Dit fonds
bevordert het behoud van monu-
menten door financieringsfacilitei-
ten te verlenen en voorlichting te
geven. 

Ook zorgt het voor de administratie-
ve en financiële afwikkeling van de
leningen uit het Cultuurfonds voor
Monumenten Gelderland.



Openbare bekendmakingen

Als u vragen heeft over een plan of vergunning dan raden wij u aan van te voren telefonisch 
een afspraak te maken bij de betreffende afdeling. Het kan zijn dat voor de beantwoording van
uw vraag archiefgegevens nodig zijn, die niet direct voorhanden zijn. Als u op afspraak komt
(bijvoorbeeld een dag later), zorgen wij ervoor alle gegevens bij de hand te hebben. 

Aanvragen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Vorden, 12 t/m 15 juni 2006, gymnastiekvereniging avondwandelvierdaagse, start vanaf ‘Het Hoge’
• Vorden, 29 en 30 juni en 1 en 2 juli 2006, Barchemse 4 daagse, (Bronckhorsterroute)
• Toldijk, Flophouse, Stichting Ontmoetingscentrum Toldijk, 19 mei 2006 lentefeest, discoteam

van 20.00 tot 01.00 uur; 20 mei van 20.00 tot 01.00 uur optreden bandjes; tijdelijke gebruiks-
vergunning

• Toldijk, 9 t/m 11 juni 2006, Flophouse, Stichting Ontmoetingscentrum Toldijk, Internationaal
Folkloristisch dansfestival, tijdelijke gebruiksvergunning, ontheffing Drank- en Horecawet art. 35,
9 juni van 18.00 tot 01.00 uur, 10 juni van 13.00 tot 01.00 uur en op 11 juni van 10.00 tot 23.00 uur

• Zelhem, 12 april 2006, vereniging voor Bedrijfsvoorlichting, Aaltenseweg 7, demonstratie
proefveldjes met groenbemesting van 11.00 tot 18.30 uur, tijdelijke verkeersmaatregel,
parkeerverbod Aaltenseweg tussen Ruurloseweg en Baakseweg

• Hummelo, 27 mei 2006, jubileumfeest band Jajem, Broekstraat 12
• Hengelo Gld., 27 mei 2006, verzoek ontheffing voor het plaatsen van een caravan voor maximaal

3 extra dagen na iedere kampeerreis op de openbare parkeerplaats tegenover Kerkekamp 37
• Vorden, 24 t/m 27 april 2006 tussen 23.00 en 07.00 uur, Volker Rail Services, onderhouds-

werkzaamheden aan het spoor aan de Ruurloseweg, Kostedeweg, Eikenlaan en Onsteinseweg
• Vorden, 13 augustus 2006 van 09.30 tot 16.00 uur, In de Reep’n Vorden, tijdelijke verkeersmaat-

regel: afsluiten Schuttersstraat vanaf Ruurloseweg tot Vordensebosweg van 08.00 tot 17.00
uur, stop- en parkeerverbod op de Horsterkamp van de beek tot de rotonde, Ruurloseweg van
rotonde tot Schuttersstraat (rechts vanaf het dorp)

• Wichmond, 31 maart 2006 van 09.00 tot 11.00 uur, basisschool De Garve, sponsorloop om de
school, Hackforterweg, stukje Beeklaan, stukje Dorpsstraat

• Steenderen, Raad van Kerken Steenderen, dodenherdenking 4 mei 2006, 19.45 uur bij oorlogs-
monument, tijdelijke verkeersmaatregel afsluiten Toldijkseweg ter plaatse van het monument,
ontheffing geluid

• Bronckhorst, 30 april 2006, Zutphense IJsvereniging, Lente Koninginnetocht van 11.00 tot
15.00 uur, skeelertocht door Bronckhorst, start en finish bij Bronsbergen

• Vorden, 29 mei 2006 t/m 3 juni 2006, VAMC ‘De Graafschaprijders’, kasteelweide nabij kasteel
Vorden, live muziek op 31 mei, 1 juni van 20.00 tot 24.00 uur, 2 juni 2006 van 20.00 tot 01:00 uur
van de daaropvolgende dag, ontheffing Drank- en Horecawet art. 35

Rectificatie
• Steenderen, 30 juli 2006 (i.p.v. 30 juni 2006) Marktpop, live muziek op het terras voor café 

Heezen, Burg. Buddinghplein, ontheffing Drank- en Horecawet

Bouwvergunningen
• Drempt, Dreef 42, vernieuwen/vergroten serre
• Halle, Dorpsstraat/Kerkstraat, gedeeltelijk veranderen begane grond appartementencomplex
• Hengelo Gld., Gompertsdijk 11, verbouwen voorgevel
• Hengelo Gld., Wilhelminalaan 7, gedeeltelijk vernieuwen/veranderen raampartijen 
• Toldijk, Hoogstraat 38 – 38a, gedeeltelijk veranderen indeling woning
• Vorden, Dorpsstraat 2, plaatsen overkapping
• Zelhem, Blekweg kavelnummer 4, bouw bedrijfspand met woning
• Zelhem, de Biezebusse 7, bouwen woning 
• Zelhem, Haitinkweg 6, bouwen werktuigenberging/jongveestalling
• Zelhem, Hengeloseweg 12a, gedeeltelijk vergroten woning
• Zelhem, Hummeloseweg 63 en 63a, oprichten vleesvarkensstal en werktuigenberging 

Voorgenomen vrijstellingen 
B en w zijn van plan vrijstelling te verlenen met toepassing van 

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Baak, Pastoor Teubnerstraat 1, voor de bouw van een carport, het betreft een vrijstelling met 

toepassing van artikel 8, lid 7, sub d van de planvoorschriften van het geldende bestemmings-
plan ‘Baak -Toldijk 1992’

Het bouwplan ligt vanaf 30 maart t/m 26 april 2006 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde openingstijden niet
in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de mede-
werkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88. 

Gedurende de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de te verlenen vrijstelling naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u
richten aan het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst. Voor een mondelinge
zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en milieu. 

Verleende Vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden 15 maart 2006:
• Hengelo Gld., WBC Projekten B.V., vergunning voor het aanbrengen van handelsreclame op de 

gevel van het pand Spalstraat 10
Verzonden 16 maart 2006:
• Hengelo Gld., 1 juli 2006, Banninkstraat 10, huis en tuin, partyband van 20.00 tot 24.00 uur
Verzonden 17 maart 2006:
• Hengelo Gld., 2 april 2006, voorjaarsmarkt tijdens koopzondag, Spalstraat van 11.00 tot 17.00 uur,

opbouw vanaf 07.00 uur, afbouw 18.00 uur, tijdelijke verkeersmaatregel
Verzonden 20 maart 2006:
• Zelhem, 7 en 8 april 2006, Toneelvereniging ‘Wees een zegen’, ’t Brinkhuus, vergunning voor 

het organiseren van een kansspel tijdens de toneeluitvoering
• Hengelo Gld., 22 april t/m 25 oktober, Vereniging tot bevordering van het Marktwezen, 

organiseren van een kansspel, trekking op 25 oktober 2006 in hotel Leemreis
• Bronckhorst, 17 maart t/m 9 april 2006, Smiley Evenementen Service, driehoeksborden t.b.v. 

Piratenparadefestijn
• Vorden, 1 april t/m 30 juni 2006 van 12.00 tot 13.00 uur, radio bingo, Stichting Achterhoek FM, 
• Vorden, 8 april 2006 van 10.00 tot 16.00 uur, Ecotrans BV, Ambachtsweg 18, autowasactie t.b.v. 

kerkelijk jeugdwerk Vorden

• Hengelo Gld., 8 april 2006, vanaf 14:00 uur, palmpaasoptocht, start en eind Partycentrum Langeler
• Drempt, 8 april 2006, 13:00 tot 15:00 uur, paasmarkt tijdens opendag, Torenallee 2a, Scouting  

Sweder van Voorst
Verzonden 21 maart 2006:
• Hengelo Gld., 25 mei 2006, Schutterij E.M.M., Keizerschieten, Bleekstraat t.h.v. Café Wolbrink, 

tijdelijke verkeersmaatregel
• Hengelo Gld., Stichting Triatlon Hengelo, triatlon, reclamevergunning, tijdelijke verkeersmaat-

regel Elderinkweg, fietsroute door gehele gemeente Bronckhorst
Verzonden 22 maart 2006:
• Zelhem, 2 april 2006, HCE Houtproducten B.V., ontheffing winkeltijdenwet van 11.00 tot 17.00 uur
• Zelhem, ’t Witte Paard, Ruurloseweg 1, aanwezigheidsvergunning voor 2 kansspelautomaten

Keijenborg, Café Winkelman, St. Janstraat 3, aanwezigheidsvergunning voor 2 kansspel-
automaten

• Hengelo Gld., 14 juli 2005 (tijdens kermis), Partycentrum Langeler, Veemarktstraat achter 
perceel Spalstraat 5, livemuziek van 20.00 tot 02.00 uur de dag daaropvolgend, tijdelijke 
verkeersmaatregel, ontheffing Drank- en Horecawet art. 35

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 22 maart 2006:
• Drempt, Molenweg 2, bouwen veranda
• Keijenborg, Geltinkweg 16, plaatsen dakkapel
• Vorden, Biesterveld 2, uitbreiden woning door middel van erker

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 21 maart 2006: 
• Drempt, Rijksweg 2, gedeeltelijk veranderen van de buitengevels en het dak van de woning
• Vorden, Hoetinkhof 283, veranderen/vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond van 

artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en met ontheffing van de volgende artikelen 
van het Bouwbesluit: 
- artikel 4.11, lid 1 wegens een kleinere vrije doorgangshoogte van de nieuwe deurkozijnen 

dan 230 cm
- artikel 4.24, lid 3 en artikel 4.28, lid 3 wegens een kleinere vrije hoogte van de nieuwe 

verblijfsruimte dan 260 cm
Ontheffing verleend op grond van artikel 1.11, lid 1 en 2 van het Bouwbesluit wegens gewenste 
aansluiting op de maatvoering van de bestaande woning:
- tot 200 cm voor de vrije doorgangshoogte van de nieuwe deurkozijnen en
- tot 240 cm voor de vrije hoogte van de nieuwe verblijfsruimte

• Wichmond, Hackforterweg 11, veranderen garage 
Verzonden op 24 maart 2006: 
• Toldijk, Hoogstraat 38a, gedeeltelijk veranderen indeling woning

Sloopvergunningen 
Verzonden op 22 maart 2006:
• Vorden, Weidemanweg 2, gedeeltelijk slopen woning
• Zelhem, Keijenborgseweg 5, slopen asbesthoudend dakbeschot aan één zijde van woning
Verzonden op 23 maart 2006: 
• Zelhem, Hummeloseweg 63, slopen agrarische bedrijfswoning, een berging en 11 schuren, 

er komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Pluimersdijk 11, slopen woning en schuur, er komt asbesthoudend afval vrij 

Ontheffing verbranden afvalstoffen 
(Wm art .10.63 en APV hfdst. 5, afd 5, art. 5.5.1)
Verzonden op 28 maart 2006:
• Baak, Vrendenbargsedijk 4 voor verbranding nabij de Vrendenbargsedijk
• Halle, Kattendijk 5 voor verbranding nabij de Oude Maatje
• Halle, Meuhoek 1 voor verbranding nabij de Meuhoek
• Halle, Pluimersdijk 10, voor verbranding nabij de Pluimersdijk
• Halle, Westendorpseweg 19, voor verbranding nabij de Oude Maatje
• Hengelo Gld., Iekink 10, voor verbranding nabij de Iekink 
• Toldijk, Schiphorsterweg 2a voor verbranding nabij de Schiphorsterweg
• Vierakker, Kapelweg 1 voor verbranding nabij de Kapelweg
• Vorden, Helderboomsdijk , voor verbranding nabij de Helderboomsdijk
• Zelhem, Heijinkweg 3, voor verbranding nabij de Heijinkweg
• Zelhem, Meeneweg 10 voor verbranding nabij de Meeneweg

Kapvergunningen
Verzonden op 21 maart 2006:
• Hengelo Gld., Ruurloseweg 70, voor het vellen van twee populieren en één eik, herplantplicht
• Laag Keppel, Van Pallandtlaan 12, voor het vellen van één grove den, geen herplantplicht
• Vorden, Wiersserbroekweg 8, voor het vellen van diverse bomen, herplantplicht
• Zelhem, Akkerweg 3a, voor het vellen van veertien wilgen, herplantplicht
• Zelhem, Wiekenweg 3-5, voor het vellen van diverse bomen, herplantplicht

Wegenverkeerswet
• Hengelo Gld., op 25 mei 2006 is de traditionele broodlevering ‘Muldersfluite’. Hiervoor wordt de

Zelhemseweg tussen de Olde Kaste en de Kroezerijweg op die dag vanaf 12.00 uur tot 16.30 uur
afgesloten voor alle verkeer. Van 12.00 uur tot 16.30 uur geldt die dag een parkeerverbod op de
Zelhemseweg tussen de Beijerinkdijk en de Olde Kaste en tussen de Dunsborg en de
Heerinkdijk; op de Sletterinkdijk tussen de Zelhemseweg en de Beijerinkdijk; op de Olde Kaste
tussen de Zelhemseweg en de Enkweg en op de Kroezerijweg, de Zelhemseweg en de
Jebbinkweg

• Hengelo Gld., voor het Hengelsfeest op 8 juli 2006 geldt op de Oude Varsselseweg van 8 juli
vanaf 18.00 uur tot 9 juli 2006, 02.00 uur, een parkeerverbod

• Hengelo Gld., op 14 juli 2006 wordt een openluchtmuziekfestijn ‘Lokale Helden’ gehouden. 
De Veemarkstraat is daarom vanaf 14 juli 18.00 uur tot 15 juli 2006 06.00 uur gesloten voor alle
verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Vorden, op 22 april 2006 van 13.00 tot 17.00 uur houdt buurtvereniging de Veldwijk op de
Larenseweg 1 een buurtfeest. Van Lekkebekje tot Larenseweg en van Lennepweg vanaf
Lekkebekje tot einde van deze weg geldt daarom op 22 april van 13:00 tot 24:00 uur een stop-
verbod

• Vorden, op 19 en 20 augustus 2006 wordt het 16e Wim Kuijpertoernooi internationaal
Jeugdvoetbaltoernooi gehouden. Hierdoor is de Oude Zutphenseweg, gelegen tussen de
Wildenborchseweg en zwembad ‘In de Dennen’ op 18 en 19 augustus 2006 gesloten voor alle
verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Zelhem, de Ondernemers Vereniging Zelhem organiseert een Palmpasenoptocht op 9 april
2006. Het evenementenplein (Kerkweg), is daarom op 9 april 2006 tussen 12.00 en 15.30 uur
gesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Bronckhorst, diverse wegen, op 11 juni 2006 triatlon 



Openbare bekendmakingen - vervolg

Mogelijkheden voor bezwaar

Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na 
de dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo Gld. De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor 
bij de afdeling Openbare orde en veiligheid (APV/bijzondere wetgeving) Bouwen en milieu
(bouw- en sloopvergunningen en ontheffing verbranden afvalstoffen), Openbare werken 
(kapvergunningen) en Ruimtelijke en economische ontwikkeling (Wegenverkeerswet). 
In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, 
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden
van het bezwaar en uw ondertekening.

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw 
bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. 

Alleen voor kapvergunningen geldt:
Het bezwaarschrift heeft een schorsende werking. U hoeft daarom niet een verzoek om een
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen.

Bestemmingsplannen
Onherroepelijke bestemmingsplannen
De volgende bestemmingsplannen zijn onherroepelijk geworden:
• ‘Buitengebied Steenderen 2004; Reigersvoortseweg 4’. Het plan heeft betrekking op de splitsing

van een burgerwoning in twee wooneenheden
• ‘Buitengebied Steenderen 2005; Zutphen-Emmerikseweg 75’. Het plan heeft betrekking op de 

wijziging van een bedrijfswoning in een burgerwoning

De onherroepelijke bestemmingsplannen liggen tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage
in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Aangezien de plannen nu onherroepelijk zijn, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen
van een reactie.

Wet milieubeheer
Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt vanaf 30 maart t/m 10 mei 2006 tijdens
de openingstijden de volgende melding op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Vorden, Lieferinkweg 4, voor het in werking hebben van een propaantank behorende bij deze 

inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. Op deze activiteit is het Besluit voorzieningen en 
installaties milieubeheer van toepassing. De ingediende melding heeft betrekking op een melk-
rundveehouderij met bijbehorende minicamping met een maximum van 15 kampeerplaatsen. 

Dit houdt in dat deze activiteit niet onder de vergunningplicht van de Wet milieubeheer valt. 
Wel moet voldaan worden aan de algemeen voorschriften, die aan bovengenoemd besluit zijn
verbonden. 

Besluit (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt van 30 maart t/m 10 mei 2006 tijdens
de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Hengelo Gld., Beekstraat 2, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor

een jongveeopfokbedrijf.
De strekking van het besluit luidt:
Voor zover op dit moment rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de 
milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de vergunning
verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de 
bescherming van het milieu. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de betrokken adviseurs die over het ontwerpbesluit hebben geadviseerd
b. belanghebbenden, die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. degenen die zienswijzen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten opzichte van het eerdere

ontwerpbesluit
d. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig 

zienswijzen in te brengen
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage
en wel vóór 11 mei 2006.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
de beschikking, danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen
bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die
voorzitter is beslist.

FAM I L I E DRUKWERK
KAARTEN VOOR ROUW, TROUW, GEBOORTE, JUBILEUM? 

VRAAG NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN

AGENTSCHAPPEN

Halseweg 3c, 7021 CX Zelhem
Postbus 22, 7250 AA  Vorden
Tel. (0314) 62 50 53  Fax (0314) 65 06 43

Weevers druk
Bleekstraat 1, Hengelo (Gld),Telefoon (0575) 46 13 60

Acquisiteur: 
FELIX TAKKENKAMP, Telefoon 06-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK
Begoniastraat 3, Steenderen, Telefoon (0575) 45 23 98

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10    Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nlWeeversdrukkerij

De provincie Gelderland heeft besloten het voor dit 
najaar geplande groot onderhoud aan de N814 bij Wehl
te vervroegen. Op 3 april starten de werkzaamheden.
Door deze te combineren met de werkzaamheden van
het waterschap Rijn en IJssel, aan de brug over de Oude
IJssel in Laag Keppel, wordt de verkeersoverlast zoveel
mogelijk worden beperkt. Het groot onderhoud van de
provincie betreft het wegvak vanaf de brug over de Oude
IJssel tot de aansluiting op de Broekhuizerstraat bij Wehl.

Tijdens deze onderhoudswerkzaamheden wordt de 
provinciale weg ook heringericht als 60 km/h weg. 
Bij de onlangs georganiseerde informatieavond bleek een
ruime meerderheid van de aanwezigen positief te zijn over
deze herinrichting. Hierdoor wordt de verkeersveiligheid
vergroot en de inrichting van de weg in overstemming
met de vormgeving en functie gebracht. Gedurende de
werkzaamheden wordt de provinciale weg afgesloten voor
het doorgaande verkeer. Omleidingsroutes worden tijdig
aangegeven.

Geen verkeerssluis
Tijdens de informatieavond zijn veel reacties binnengeko-
men op de verkeerssituatie voor langzaam verkeer 
(fiets- en voetgangers) op en rond de brug. 

Deze situatie is niet op een eenvoudige manier te verbete-
ren. De veelgenoemde verkeerssluis over de brug is in-
middels door verkeerskundigen getoetst. Deze zou tot
onduidelijke en gevaarlijke verkeerssituaties kunnen leiden
en wordt daarom niet gerealiseerd. In de reactienota
wordt hier verder op ingegaan. Het onderzoek naar de
oplossing voor dit verkeerskundige probleem wordt op
een later tijdstip opgestart. 

De indieners van reacties ontvangen binnenkort de 
reactienota. Hierin wordt inhoudelijk ingegaan op de
binnengekomen reacties. De reacties worden momenteel
betrokken bij de verdere uitwerking in de opdracht naar
de aannemer. 

De provincie werkt aan een verkeersbesluit om de 
maximum snelheid van 80 naar 60 km/uur te verlagen. 
Het is mogelijk hier bezwaar tegen te maken. U wordt
hierover door middel van een advertentie geïnformeerd. 

Terugmelding informatieavond 
Onderhoud en Herinrichting N814
tussen de brug bij Laag Keppel en de aansluiting op de

Broekhuizerstraat bij Wehl(Gld.)Verkeer

Dichterbij dan je denkt
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Harmonie is het sleutelwoord in een mooie
tuin. Alles is goed in balans en het geheel
sluit aan op uw woning. Bij het leggen van
sierbestrating let u daar dus op. Bij
BouwCenter HCI kunt u precies de juiste
keus maken uit een ruim en gevarieerd aan-
bod bestratingsmateriaal, natuursteen en
tuinafscheidingen. Met onze sierbestrating is
uw tuin helemaal af.

Neem een kijkje in onze showroom of bezoek
alvast

www.bouwcenterhci.nl

HCl. Helemaal mijn idee.

bestaan nog!bestaan nog!
� Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13 tel. 0575 46 81 81
� Zevenaar Ampèrestraat 3 tel. 0316 52 32 01
� Ulft Ettenseweg 39 tel. 0315 69 62 00

Tuinwonderen...Tuinwonderen...
Abbeystones

20 x 20 x 6,5 cm

Bont genuanceerd en Indian Summer
(ongetrommeld) 

Actieprijs € 13,50 per m2*

Oranje/Zwart (getrommeld)          

Actieprijs € 15,00 per m2*

*Zolang de voorraad strekt. Prijzen gelden incl. BTW en afgehaald bij onze vestigingen.
VOORJAARSACTIE!



Seegers-Halle
Open dag zaterdag 1 april 10.00 tot 16.00 uur

zondag 2 april 11.00 tot 16.00 uur

Met spectaculaire aanbiedingen

Aanhangwagens
* Open wagens 750 tot 3500 kg
* Gesloten wagens
* Paardentrailers - Veetrailers
* Speciaalbouw
* Paardenboxen + toebehoren
* Hondenkennels
* Berg skelters + Trampolines

* Verhuur aanhangwagens, Paardentrailers

Halseweg 58 • 7025 CG  Halle • Tel. 0314 63 17 98 • Fax 0314 631536 • www.seegershalle.nl

Supervoordelige 
Paasweken bij

BBeekkee  MMooddee  CCooll lleecctt iiee
Met:   -  GGrraatt iiss  PPaaaasshhaazzeenn bij uw aankopen 

-  WWiinn een v/d 55 Modecheque’s  t.w. van € 75,00
-  Combinatievoordeel van € 5500,,0000

BBeekkee  MMooddee – Sportief – Modieus – Klassiek – Betaalbaar – Draagbaar 
SSmmiiddssssttrraaaatt   1166  ZZeellhheemm  TTeell ..   00331144  --662211228855

NNaattuuuurrlliijjkk  iiss  oonnzzee  wwiinnkkeell  ooookk
ooppeenn  oopp  22  aapprriill..

KKoomm  ggeezzeelllliigg  eevveenn  llaannggss,,  
oomm  ddee  zzoommeerrccoolllleeccttiiee  ttee  bbeekkiijjkkeenn..

EErr  iiss  ggrraattiiss ppooppccoorrnn  vvoooorr  ddee  
kkiinnddeerreenn!!!!!!

Smidsstraat 11, 7021 AB  Zelhem

Tel. 0314 - 625995

U kent ons nog niet???

Zondag 2 april 
zijn wij ook
voor u open!

D A M E S M O D E



actiactiviteitendaviteitendagg
BIJ SCHEFFER KEUKENS

www.schefferkeukens.nl

Maandag  10.00 - 18.00 uur 
Di t/m do  09.00 - 18.00 uur
Vrijdag      09.00 - 21.00 uur  
Zaterdag   08.30 - 16.00 uur
Zondag 2 april  11.00 - 17.00 uur

ZONDAG
2 APRIL

Zondag 2 april strijden de 4 week-
winnaars in de grote finale bij 
Scheffer Keukens om de hoofdprijs:

een keukencheque 
t.w.v. €10.000,-!

TOT EN MET 15 APRIL
KEUKENS T.E.A.B!

GILDENWEG 1 ZELHEM TEL. 0314 62 36 58

Openingstijden:

LIVE-UITZENDING
VAN 12.00 TOT 14.00 UUR
OP OPTIMAAL FM

GROTE FINALE
VAN 

GEOPEND VAN 11.00 - 17.00 UUR

SCHEFFER VEILT KEUKENS: Dat een goede keu-
ken niet duur hoeft te zijn bewijst Scheffer Keukens. 
Daarom houden wij ook dit jaar weer een veiling van 
keukens. En dat is zeker leuk voor u. 

VEILINGPRIJZEN! Kom profi teren van veilingprijzen 
op diverse keukens. U bent van harte welkom tijdens 
de onze veilingactie met tot 15 april keukens tegen elk 
aannemelijk bod. 

HOE WERKT ONZE VEILING? Breng in onze show-
room een schriftelijk bod uit op de door u gewenste 
keuken. Zaterdag 15 april a.s. om 15.00 uur bepaalt 
de veilingmeester het hoogste bod op de betreffende 
keuken. De  vraagprijs die is afgebeeld op de te veilen 
keukens is de minimumprijs. Meer informatie kunt u 
vinden op onze website www.schefferkeukens.nl.

KEUKENVEILING

KOOPJESMARKT
Diverse inbouwapparatuur - 
werkbladen - keukenkastjes etc.
TEGEN WEGGEEFPRIJZEN!

weg
=

pech!
op
=
op

KAPPERT
Stationsstraat 22, Zelhem
telefoon 0314 - 62 13 79

OPEN ZONDAG 2 APRIL
Finale dag aktie Grandeur fietsen met 

op deze aktiefietsen geen inruil

50% 

KORTING



Brinkweg 32 •7021 BW Zelhem •Telefoon
(0314) 62 22 86 • www.tijdlooswonen.nl

ZZoonnddaagg  22  aapprriill
Geopend 

van 11.00 tot 
17.00 uur

Kom kijken in onze 
fraaie showroom

Voorjaarscollectie 
is binnen!

Restanten spijkerbroeken 

€ 15,-   

Doetinchemseweg 16

Zelhem

Zondag 2 april open 

van 12.00 - 17.00 uur

Zondag 2 april 
Koopzondag in Zelhem

Koudschuim matras
Unieke aanbieding in samenwerking met bekend 

Nederlands matrassenfabrikant

Kern: Uiterst comfortabele koudschuim matraskern

Hoes: Luxe dubbeldoek matrashoes doorgestikt met 200 gram Fiberfill.

Bijzonderheden: Anti-allergisch

Advies prijs Nu voor

2x90x200 (Dik: 17 cm) € 510,- € 255,-

140x200   (Dik: 17 cm) € 420,- € 210,-

160x200   (Dik: 17 cm) € 460,- € 230,-

Voor een breedte van 70 of 80 cm hanteren wij dezelfde 
prijs als voor 90x200 cm.

Nasa pocketmatras Queen (micro)

Kern: 5-zone pocketvering, 700 veren per m2. Afgedekt met aan beide zijden 

400 gr/m2 vilt en 3 cm Sg 50 kg/m3 Nasa Traagschuim

Hoes: 280 grams dubbeldoek. Doorgestikt met 200 gram Fiberfill. 

Afneembare hoes d.m.v. 3-zijdige rits 

Bijzonderheden: Anti-allergisch

Dikte: Leverbaar in dikte 21 cm

Advies prijs Nu voor

2x70x200 € 1080,- € 540,-

2x80x200 € 1120,- € 560,-

2x90x200 € 1240,- € 620,-

140x200 €  900,- € 450,-

160x200 €  940,- € 470,-

180x200 € 1000,- € 500,-

Zondag 2 april geopend van 11.00 tot 17.00 uur

Smidsstraat 7-9 • 7021 AB  Zelhem • Tel. (0314) 62 37 62   Volop parkeergelegenheid.

NU 50% KORTING

Kom bij ons binnen 

en bewonder de nieuwe woontrends

G I L D E N W E G  2 0   Z E L H E M  •  T :  0 3 1 4  6 2 2  3 0 8  •  W W W. H U N T I N K K O Z I J N E N . N L

OPEN HUIS
ZA 1 EN ZO 2 APRIL 2006

11.00 - 17.00 uur

GRATIS  OP REIS MET HUNTINK KUNSTSTOF KOZIJNEN!*

CITY TRIPS NAAR BIJV.:

PARIJS

HONG KONG

LONDEN

NEW YORK ANDER AANZICHT
A N D E R  U I T Z I C H T

ander uitzicht

Uw huis langdurig een ander aanzicht, uzelf tijdelijk een
ander uitzicht! Bij aankoop van kunststof kozijnen stuurt Huntink
Kunststof Kozijnen u nu gratis op reis. Kom naar ons open
huis op zaterdag 1 en zondag 2 april!

ander aanzicht

ander aanzicht

*  Deze actie geldt de hele maand april 2006. De waarde van uw reis is afhankelijk van
uw besteding. Minimaal orderbedrag € 5.000,-. Vraag naar de actievoorwaarden.



ZZoonnddaagg  22  aapprriill  

KKooooppzzoonnddaagg
1122..0000  ttoott  1177..0000  uuuurr

Onze nieuwe voorjaars-toppers zijn binnen
Bewonder onze uitgebreide collectie
Dames-, heren- en kinderschoenen 

en sandalen*

Neem een kijkje in onze 
uitgebreide sportshop

Voor onze kleine bewoneraars ligt
een leuke surprise klaar

(bij aankoop van een paar schoenen)

* woensdag 29 maart tot zondag 2 april 
dubbele klantenkaart-stickers!!!!

Markt 21 • Zelhem • Telefoon (0314) - 62 37 06

kom kijken op zondag 2 april

Zondag 2 april 

KOOPZONDAG
IN ZELHEM



KASTEN, KASTEN, KASTEN
en nog eens KASTEN.
Volop houten en stalen

opbergkasten voor
berging, garage,

magazijn, archief, enz.
tegen

BODEMPRIJZEN

KUIJK’S MEUBELBEURS
Mercatorstraat 12 (Plan de Kamp-Zuid)

Lichtenvoorde - Tel. (0544) 371256

BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid 

Op onze nieuwste 
mengmachine kunnen 

wij iedere gewenste 
kleur mengen!

Zelhemseweg 21
7255 PS  Hengelo
Tel. 0575 - 46 40 00

Op de woonadviesdag zullen er schilder-
en behangworkshops plaatsvinden. 
We laten dan bijvoorbeeld zien dat het
plakken van vliesbehang een koud kunst-
je is. Vliesbehang is namelijk makkelijk
en snel te verwerken zonder behangtafel. 
Daarnaast geeft een professional work-
shops over alles wat met verf te maken
heeft. Zo komen ook de nieuwe Histor
muurverven 3D, Shades en Metallics 
aan bod.

De koffie staat voor u klaar!

WOONADVIESDAG
op zaterdag 8 april van 09.00 tot 16.00 uur 

een sterk team voor al uw schilderwerk             www.harmsenvakschilders.nl

VERF

BEHANG

GLAS

ZONWERING

GORDIJNSTOFFEN

VLOERBEDEKKING

� Professionele
demonstraties: 
- Speciale muurverven

Sigma en Histor
- Behangen

� Dubbele punten
op de klantenpas
Bij iedere aankoop krijgt 
u dubbele punten 
op uw klantenpas. 
(niet i.c.m. met andere acties en 
op arbeidsloon)

� Diverse 
aanbiedingen
op verschillende producten

Workshops schilderen 
en behangen

OPEN HUIS

bij Massagepraktijk

Organic Move

op 8 april

van 14.00-17.00 uur.

Raadhuisstraat 6

te Vorden 

Lid VNT, 32 zorgverzekeraars

vergoeden consult

Marlies Aartsen

(0575) 55 62 17

INBOEDELVERKOOP 
Huishoudelijke inboedel en winkelaccessoires. 

ZATERDAG 1 APRIL 2006 
VAN 11.00 TOT 15.00 UUR

J.F. OLTMANSSTRAAT 2 - STEENDEREN

Wij hebben voor u . . .
� Hoogstam fruitbomen
� Bloeiende magnolia’s rood - wit - roze
� Leilinden en leiplatanen
� Bolbomen esdoorn, prunus, catalpa, acacia
� Dakplatanen
� Groene beuk voor hagen van 50-175 cm
� Haagbeplanting coniferen etc.
� Rhododendrons en andere groenblijvende planten

Ook voor een cadeaubon kunt u bij ons terecht

BOOMKWEKERIJ • TUINAANLEG • HOVENIERSBEDRIJF

H A L F M A N BV
Rondweg 2a • Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 46 14 24

Joostinkweg 6, 
7251 HK  Vorden

tel. (0575) 55 41 45
06 - 51 02 44 90

Wij zoeken met spoed een
medewerker

die ons team
wil komen versterken

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel. (0575) 46 18 06

Mobiel: 06 53553304
Zonnestraat 13, Hengelo (Gld.)
I.v.m. fax telefoon lang over laten gaan!

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen

Bussen tot 85 personen, 

dubbeldekker

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 – VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Wie wil mij helpen met

Het Betere Boeren Bed?

Op de maandag of vrijdag, of allebei de dagen?

’t Boshuisweg 8
7233 SE Vierakker
T. 0575 - 44 13 02
F. 0575 - 44 20 38



BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid 

Met het festival heeft Hengelo een
groots evenement welke een regionale
uitstraling kan krijgen. De bedoeling
is het evenement een eigen karakter te
geven, dat jaarlijks terugkeert. 
Afgelopen vrijdag werd op spectaculai-
re wijze het startsein gegeven voor het
Oranje Power Festival OPF. In een gro-
te kraan werd de bekende plaatsge-
noot Bart Notten, met 140 oranje bal-
lonnen, naar boven getakeld. Daar liet
hij de ballonnen, voorzien van een
kaartje, de lucht ingaan. “Hiermee is
het Oranje Power Festival gestart”,
klonk het hoog over Hengelo. Bart
Notten, bekend om zijn oranje outfit
bij feesten, heeft vooral naam ge-
maakt in de motorsport. In 1971 werd
Notten, als bakkenist van Rikkus Lub-
bers, Europees kampioen zijspancross.
“Vervlogen tijden”, lacht Bart, als hij
uit het ‘bakkie’ stapt en nipt aan de
champagne samen met de organisa-
tie. Aan de ballonnen zitten kaartjes.
Voor de vinder is er een gratis week-
end passe-partout. In eetcafé De Vier-
jaargetijden werd tijdens de perscon-
ferentie het Oranje Power Festival
(OPF) nader toegelicht. De organisatie
van het OPF is in handen van een drie-
tal personen. Riekie Nijhof (Stichting
Autosport Oost-Nederland SAON), Jan
Smits (Autocrossteam Nijhof) en Ger-
rit Jan van Enck (Power evenementen).
De organisatiecommissie kan rekenen
op steun van zo’n 75 vrijwilligers. De
organisatie van het OPF streeft ernaar
om voor altijd een plaats te krijgen op
de Achterhoekse en het liefst landelij-
ke evenementenkalender. 
Het OPF begint zaterdag 29 april vanaf
10.00 uur en staat de hele dag in het
teken van de Autocross. Er wordt gere-
den in zes klassen. ’s Middags is de su-
perfinale met een prijzenpot van
maar liefst tweeduizend euro! Op het
buitenterrein van familie Bosch aan

de Scharfdijk, kunnen kinderen zich
vermaken met onder meer een ballen-
bak, een springkussen en schminken.
De iets grotere kinderen kunnen zich
uitleven op de quadbaan. ’s Middags is
er muziek in de tent met medewer-
king van De Sleppers. 
Zaterdag wordt de avond opgeluisterd
door een keur van artiesten. Er is een
optreden van Henk Wijngaard, Han-
nie, Imca Marina, De Havenzangers,
Frank van Etten en Arne Janssen. Op
zondag 30 april begint Koninginne-
dag om 10.00 uur op het terrein aan
de Scharfdijk met trekkertrek. Er
wordt gereden in twaalf gewichtsklas-
sen variërend van 2.600 tot 10.000 kilo-
gram. Kinderen hoeven zich niet te
vervelen. Voor hen zijn er dezelfde ac-
tiviteiten als op zaterdag. Tijdens de
trekkertrek is er muziek in de tent
met medewerking van De Daltons en
Black-Out. Zondagavond zetten de
feestbands The Heinoos, Crystal
Dream en Kasbendjen de grote tent,
die plaats biedt aan vierduizend men-
sen, op de kop! “We zijn heel blij met
het terrein van de familie Bosch. Een
ideale plek en er is voldoende parkeer-
ruimte”, vertelt Van Enck. Inschrijving
van plaatselijke rijders voor de auto-
cross kan vanaf maandag 3 april. Voor
de trekkertrek kan men zich vanaf he-
den inschrijven. De inschrijvingen zijn
bij De Vierjaargetijden. Kaarten zijn in
de voorverkoop bij De Vierjaargetijden
in Hengelo. Per avond 10 euro. Passe-
partout voor beide avonden 17,50 eu-
ro. Weekend passe-partout 27,50 euro.
Entree trekkertrek 5 euro. Entree auto-
cross 7 euro. Voor meer informatie
kan men terecht bij de organisatie:
Riekie Nijhof, telefoon: 0573-461598.
Jan Smits, telefoon: 06-22749503. Ger-
rit Jan van Enck, telefoon: 0575-462616
of 06-28490741 of kijk op www.oranje-
powerfestival.nl

Sport en entertainment zorgt voor spektakel

Oranje Power Festival in Hengelo
groots opgezet evenement

Autocross, trekkertrek en veel Nederlandstalige muziek, zijn de ingre-
diënten van het nieuwe evenement: het Oranje Power Festival. Het spekta-
kel, met een groot entertainmentgehalte, wordt gehouden op zaterdag 29
en zondag 30 april aan de Scharfdijk 2 in Hengelo.

Honderden fietsen stonden tegen de
hekken. Enkele scholen waren met
een bus gekomen. Bij aankomst kre-
gen leerlingen iets te drinken en een
gevulde koek. Het zonnetje liet zich
zien en de kinderen keken bij aan-
komst naar het perceel waar de bo-
men klaar lagen. 
Wethouder Glasbergen ging kort in op
het doel van de Nationale Boomfeest-
dag. Belangrijk is kinderen op jonge
leeftijd op een positieve en directe ma-
nier te confronteren met de natuur. Ze

leren dat de natuur om ons heen hele-
maal niet zo vanzelfsprekend is en dat
we er zuinig op moeten zijn. Voor de
kinderen is het toch iets speciaals een
eigen boom te planten en later nog
eens te gaan kijken hoe deze zich
heeft ontwikkeld. Jaarlijks vieren zo’n
130.000 kinderen van tien tot twaalf
jaar het feest. 
In de gemeente Bronckhorst deden
ongeveer 450 leerlingen van de groe-
pen zeven en acht van twintig scholen
mee. 

Het was voor de leerlingen een hele
klus om de bomen te planten. Maar
liefst zevenduizend jonge eiken, beu-
ken en berken werden geplant. Het
perceel van 1,5 hectare, beschikbaar
gesteld door de familie Groot Wassink,
maakt onderdeel uit van de ecologi-
sche hoofdstructuur en heeft een ho-
ge natuurwaarde. De geplante bomen
sluiten aan op de aangrenzende bos-
sen in de omgeving.

De Boomfeestdag in Bronckhorst werd
georganiseerd door de gemeente sa-
men met de Vereniging Agrarisch Na-
tuurbeheer ’t Onderholt en de werk-
groep Leefbaarheid Vorden.

Leerlingen basisscholen planten
zevenduizend bomen

Leerlingen van de basisscholen in de gemeente Bronckhorst hebben
woensdag 22 maart zevenduizend bomen gepland op landgoed ’t Zand
aan de Rijnweg in Hengelo. De eerste boom werd geplant door wethouder
Peter Glasbergen. Hierna gingen de kinderen aan de slag.

Regelmatig worden er workshops ge-
geven, waarbij men onder begeleiding
zelf een bloemstuk of krans kan ma-
ken. U gaat gegarandeerd met iets

moois naar huis. Voorfeestdagen wor-
den er extra workshops ingelast. De in-
formatie hierover kan men vinden bij
Ruitersport Sueters. Opgave minimaal
drie dagenvooraf. 
De workshops worden in een ontspan-
nen sfeergegeven bij Stal Sueters, Ten-
tendijk 2, 7255 LW Hengelo Gld. tel:
0575-463756.

Workshops Flower Design net
even anders
Flower Design is een kleinschalig
onderdeel van Ruitersport Sueters,
waar men terecht kan voor bloems-
ierkunst en kadoartikelen.

De reden om deze nieuwe weg in te
slaan heeft alles te maken met het
nieuwe subsidiebeleid van de nieuwe
gemeente Bronckhorst dat per 1 ja-
nuari 2007 wordt ingevoerd. Op ver-
schillende voorlichtingsavonden voor
verenigingen is door wethouder Glas-
bergen en een van de ambtenaren,
mevrouw Klein-Goldewijk hier tekst
en uitleg over gegeven.Volgend jaar
bestaat de subsidie uit een vaste com-
ponent per vereniging en een toeslag
per lid. 
Ondanks het feit dat “Olden-Keppel”
uit goed veertig leden bestaat heeft
het een Fanfare-afdeling, een Slag-
werkgroep, een Egerländerorkest, een
Boerenkapel en een Dweilorkest. De
meeste leden spelen mee in meerdere
onderdelen en hier denkt het bestuur
financieel gewin te kunnen behalen.
Het bestuur is voornemens om “Ol-
den-Keppel” op te splitsen in vier ver-
enigingen. Eén voor Fanfare en Slag-
werk, één voor Egerländermuziek; één
voor de Boerenkapel en één voor het
Dweilorkest. De naam “Olden-Keppel”

blijft dan verbonden aan de
Fanfare/Slagwerk. Het voordeel is dat
vier keer de vaste component van de
subsidie opgestreken wordt, terwijl
voor leden die in meerdere onderde-
len spelen, evenzoveel keer de leden-
toeslag gebeurd wordt. Heeft dit ver-
der dan geen nadelen? Voor de vereni-
ging zelf niet -iedereen blijft ook lid
van de Fanfare/Slagwerkafdeling-
maar uiteraard wel voor de overige
verenigingen in de gemeente Bronck-
horst. Immers dezelfde pot (subsidie-
)geld kan maar een keer verdeeld wor-
den in de gemeente over alle vereni-
gingen en daardoor zal voor de overi-
ge verenigingen de spoeling dunner
worden. Ook de bestuurders van de ge-
meente zullen misschien minder vro-
lijk gaan kijken. Om ieder, die dat wil,
met name uiteraard andere hierbij be-
trokken verenigingen binnen de ge-
meente Bronckhorst, de gelegenheid
te geven hierover hun mening te ge-
ven, houdt het bestuur van “Olden-
Keppel” aanstaande zaterdag een
openbare vergadering over dit onder-
werp. Deze vindt plaats in Het Dorps-
huis, in Voor-Drempt, de thuishaven
van de vereniging. 

Het bestuur wil graag alle bezwaren
aanhoren en zal deze meenemen in
de uiteindelijke beslissing. Iedere be-
langhebbende is van harte welkom.
De vergadering begint om 19.30 uur in
de koffiekamer van Het Dorpshuis.

Muziekvereniging 'Olden-
Keppel' gaat opsplitsen
“Olden-Keppel” gaat zich opsplit-
sen in vier verenigingen. Opsplit-
sen in een tijd waarin menige ver-
eniging eerder denkt over fuseren
met een zustervereniging? Zit “Ol-
den-Keppel” dan zo zwaar in de
problemen? Nee, integendeel; het
gaat gewoon goed met de vereni-
ging maar ze is bij de tijd.

Leerlingen zien hoe wethouder Glasbergen de eerste boom plant.



BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid 



BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid 

Eurosport commentator en tevens
kustenaar Diederick de Vries nam de
interviews met de managers en cou-
reurs voor zijn rekening.Helaas kon-
den Perdon en Kallio niet aanwezig
zijn door verschillende omstandighe-
den.Team manager Herman Gouloose
liet weten dat hij erg druk was geweest
de afgelopen weken.Hij vertelde dat ze
zich hadden willen inschrijven in het
wereldkampioenschap supersport 600
en dan in de Europese wedstrijden.He-
laas door het grote deelnemers veld
werd dat niet geaccepteerd.Men zal
zich nu toeleggen op het Nederlands
kampioenschap en enkele wedstrijden
voor het Duits kampioenschap.Tevens
zal men zoveel mogelijk wedstrijden
voor het Europees kampioenschap wil-
len rijden,dit als voorbereiding voor
het WK in 2007.

Jan Withag de vader van superbike rij-
der Bob Withag is verantwoordelijk
voor het superbike team met als twee-
de rijder Jeroen Turkstra.Bob liet we-
ten dat hij absoluut voor de titel gaat
die hij vorig jaar met 1 punt miste.Je-
roen hoopt af en toe een podium

plaats te kunnen pakken en dan op de
straten circuits zoals de Varsselring in
Hengelo.De twee heren zullen ook de
3 landen-cup wedstrijden rijden in
Hengelo,Oostende en Frohburg.Ge-
rald Perdon zal proberen de titel te
veroveren in de superstock 600.De uit
Oss afkomstige Perdon wil ook deelne-
men in zijn thuis wedstrijd en dan op
een supersport 600 machine van het
team.Technisch manager Torleif Har-
telman liet weten dat hij de Yamaha's
in top conditie had en dat de wedstrij-
den wat hem betreft wel mochten be-
ginnen.Verder was hij blij om met de
Finse coureur Kallio te werken omdat
hij enorm veel informatie aan het
team geeft.

Het ONK seizoen dat op 1 en 2 april
van start zou gaan is afgelast omdat de
werkzaamheden op het circuit van As-
sen nog niet klaar zijn.Nu zal het team
dat weekend gebruiken om verder te
testen in Valencia.Wel is er op zondag
9 april een training in Assen waarbij
het Yamaha Racing Support Team aan-
wezig zal zijn.Op de foto staan
v.l.n.r.Jeroen Turkstra,Herman Gou-

loose,Torleif Hartelman plus Jan en
Bob Withag.

Jaap Kingma en HAMOVE rijder Hans
Smees behaalde in Jerez de la Frontera

een zeventiende plaats tijdens de 250-
cc GP van Spanje afgelopen weekend.

Yamaha Racing Support gaat voor titels
Afgelopen vrijdag werd  bij Hartelman motoren in Hengelo het Yamaha
Racing Support Team voorgesteld aan pers en publiek.Het team komt uit
in drie verschillende klassen.In de superstock 600 zal Gerald Perdon uit-
komen.De uit Finland afkomstige Vesa Kallio zal proberen om de titel te
pakken in de supersport 600.Bob Withag en Jeroen Turkstra zullen in de
kleuren van het Yamaha Racing Support Team uitkomen in de superbike
categorie.

De heer Rondeel uit Keijenborg was
verbaasd, want behalve de door hem
bestelde maaltijd kreeg hij uit handen
van Sindy ook nog een mooi boeket
bloemen en een gebakje met het cijfer
100 en het logo van Sindy's Catering
aangeboden. Ook de andere klanten
van Sindy's Catering werden deze dag
verrast met eenzelfde gebakje bij de
maaltijd. "Het is toch weer een mijl-
paal", aldus Sindy. "Als je bedenkt dat
ik vier jaar geleden alleen begonnen
ben en dit nu samen doe met een
team van 15 enthousiaste mensen. Re-
den te over dus om hier een klein

feestje te bouwen en daar wilden we
de mensen ook van laten meegenie-
ten. Vandaar dat iedereen vandaag zo'
n gebakje extra heeft gehad”. Alle
mensen die zich nieuw aanmelden,
krijgen 10% korting op de maaltijden
in april.
Sindy’s Catering bezorgt dagelijks ver-
se warme maaltijden in alle plaatsen
van de gemeente Bronckhorst. De
mensen hebben dagelijks de keus uit
twee menu's. Er wordt rekening ge-
houden met elk dieet en de maaltij-
den worden onder de strenge regels
van de H.A.C.C.P in de keuken in Bek-

veld bereidt, waarna ze door onze
chauffeurs tussen de middag en ook 's
avonds worden rondgebracht. “Wij be-
zorgen bij oudere mensen maar ook
bij tweeverdieners, alleenstaanden of
mensen die niet of niet meer in staat
zijn zelf uitgebalanceerde maaltijden
te bereiden”, zegt Sindy.
“Soms voor langere tijd maar ook wel
eens voor een paar dagen. Het kost
maar één telefoontje en wij regelen
het. Behalve deze tak van ons bedrijf
hebben we natuurlijk ook nog onze
partycatering, barbecueverzorging,
lunches, buffetten en de maaltijdser-
vice voor bedrijven”.
Voor meer informatie, telefoon: 0575-
464532 of kijk op www.sindyscate-
ring.nl

Honderdste maaltijdklant Sindy's
Catering

Donderdag 23 maart was het dan zover. De honderdste maaltijdklant van
de particuliere maaltijdservice van Sindy’s Catering, aan de Broekweg 5,
in Hengelo was een feit.

Ter gelegenheid van de open dag in
Zelhem organiseert Hamove Tou-
ring in samenwerking met Moto-
Port Zelhem op zondag 2 april een
toerrit voor motoren: de MotoPort
Zelhemrit. 

Deze rit telt mee voor de LOOT compe-
titie. De rit heeft een lengte van onge-
veer 130 kilometer en gaat over mooie

toeristische wegen door de Achter-
hoek. 
Inschrijven kan van 10.00 tot 12.00
uur bij MotoPort Zelhem, Brinkweg 15
te Zelhem. Het inschrijfgeld is vijf eu-
ro. 

Voor meer informatie: G. Lijftogt, tele-
foon: 0575-463946 of kijk op www.ha-
move.nl

MotoPort Zelhemrit door de
Achterhoek

Een drietal sprekers vroeg op de ge-
meenteraadsvergadering van 23
maart aandacht voor de land-
schappelijke inpassing. De uitbrei-
ding van de Aviko zelf was geen on-
derwerp van discussie meer. Het
economische en maatschappelijke
belang voor Steenderen werd ze-
ker ingezien.
Op 13 september 2005 werd in Den
Bremer in Toldijk een uitgebreide
informatieavond gehouden over
de uitbreidingsplannen van de Avi-
ko in Steenderen. Naar aanleiding
van de ingebrachte zienswijzen
van diverse sprekers op deze
avond, werden in de periode daar-
na de plannen aangepast, waarbij
de landschappelijke invulling het
hoofdonderwerp bleef.

Ook Het Steenders Landschap had
over de plannen meegedacht. “Een
goede zaak,” aldus CDA raadslid

Anton Huirne, “Ik sta achter de
zienswijze van HSL.” Het Steenders
Landschap was op het CDA spreek-
uur geweest, waarbij op een goede
manier de aandacht werd ge-
vraagd voor een betere landschap-
pelijke inpassing. Daarna werd
door raadslid Huirne contact ge-
legd met de wethouder André
Baars. De Burgemeester en Wet-
houders waren erop gebrand om
het bestemmingsplan verder te
brengen, maar de zorg voor land-
schappelijke inpassing was niet
primair.

De plannen werden aangepast, de
inrichtingseisen verscherpt. De
grens van het beeldkwaliteitplan
werd fors verlegd. Een heel stuk
grond aan de oostkant van de Avi-
ko, richting Covikseweg, werd bin-
nen het plan getrokken, waardoor
een bredere overgang werd verkre-
gen.

De gemeenteraad van Bronckhorst
heeft de uitbreidingsplannen nu
goedgekeurd. De bouw kan als de
Raad van State ook zijn goedkeu-
ring verleend, aan het eind van
2007 beginnen. De grootste hob-
bels die bij de vorige plannen het
probleem waren, zijn opgelost. De
nieuwe plannen zien er beter uit
dan destijds, zeker gezien de land-
schappelijke inpassing. “Een goede
landschappelijke inpassing is niet
hier en daar een struik,” aldus An-
ton Huirne, “maar een Aviko-bos,
die het geheel aan het zicht kan
onttrekken".

Aviko mag uitbreiden
In de gemeenteraadsvergade-
ring van donderdag 23 maart
2006 waren vooral de land-
schappelijke inpassing van de
uitbreiding en het beeldkwali-
teitplan van de Aviko in Steen-
deren aan de orde. Het nieuwe
bestemmingsplan met de naam
‘Bestemmingsplan Steender-
diek 1999-2005’ is hetzelfde plan
dat in 2003 werd terugverwezen,
maar is afgelopen jaren aange-
vuld en geactualiseerd. Het plan
werd, na inbreng van inzichten
naar aanleiding van de infor-
matieavond op 13 september
2005, nogmaals aangepast.
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Naast een ontspannen dagje uit voor
het hele gezin, biedt Attractiepark
Slagharen volop mogelijkheden voor
een actief meerdaags verblijf. Zo zijn
er voor het nieuwe seizoen all-weather
tennisbanen en jeu de boules banen
aangelegd. Daarnaast biedt het park

voor actieve en sportieve senioren
voordelige fietsarrangementen aan. 

Attractiepark Slagharen is in 2006 ge-
opend van 31 maart tot en met 29 ok-
tober. Van maandag t/m donderdag
zijn de poorten open van 10.00 uur tot

17.30 uur, op vrijdag, zaterdag en zon-
dag tot 18.00 uur. In de vakanties en
op feestdagen draaien de attracties
door tot 20.00 uur, evenals de horeca.
In de zomervakantie (21 juli t/m 3 sep-
tember) kunnen gasten van het park
dagelijks om 20.00 uur genieten van
een spetterende parade. 

Attractiepark Slagharen hanteert een
all-in entreeprijs met gratis en onbe-
perkt toegang tot alle attracties, het
Circus/Showtheater, de voorstellingen
en de zwembaden. Kinderen t/m 3 jaar
mogen gratis naar binnen.

Plezier voor hele gezin centraal 
in Attractiepark Slagharen

Op 31 maart a.s. opent Attractiepark Slagharen de poorten voor het nieu-
we seizoen. Naast ruim 40 attracties voor jong en oud biedt het park haar
gasten in 2006 een uitgebreid entertainment programma met nieuwe
shows, acts en parades. Bovendien is het park vaker ’s avonds geopend en
zijn er nieuwe sport- en recreatiefaciliteiten. Gasten die een verblijfsar-
rangement boeken, hebben tijdens het verblijf onbeperkt gratis toegang
tot alle attracties.

Sommige cliënten komen na aanlei-
ding van bv. fysieke, mentale, emotio-
nele klachten, maar ook gewoon voor
algehele ontspanning, preventieve be-
vordering van de gezondheid. ''Ik krijg
o.a. cliënten doorgestuurd door art-

sen, maar een briefje van de huisarts is
niet nodig. Iedereen kan een afspraak
maken", vult Marlies aan. "Daarom
heb ik nu een kortingsactie ingevoerd
voor nieuwe cliënten om het goed te
vieren. Nieuwe cliënten krijgen 20 eu-
ro korting op 1e consult = intakege-
sprek  en 1e behandeling. Deze actie
geldt voor de maand maart (vanaf 18
maart), april en mei 2006 en is niet
van toepassing op cadeaubonnen.
Daarnaast worden deze rekeningen
dus vergoed door zorgverzekeraars.  

Voor informatie heeft Marlies Aartsen
open huis op zaterdag 8 april 2006 van
14.00 -17.00 uur in haar Massageprak-
tijk aan de Raadhuisstraat 6 te Vorden.
De laatste ontwikkelingen, nieuwe
cursussen, workshops, etc staan in de
nieuwsbrief, vrijblijvend mee te ne-
men die dag. Open huis valt samen
met de info-middag voor de training
"Steviger in je schoenen staan" in com-
binatie met Agnes Tuinte. Voor infor-
matie en afspraken kan men contact
opnemen met Organic Move, Marlies
Aartsen tel. (0575) 55 62 17.

Organic Move-Massage
met kortingsactie 2006
32 zorgverzekeraars vergoeden consulten
Marlies Aartsen, Lichaamsgerichte
kinder- en jeugdtherapeute is blij
met enorme stap voorwaarts.
Sinds 18 maart 2006 is zij met haar
massagepraktijk voor kinderen en
volwassenen aangesloten bij het
VNT (Vereniging van Natuurgenees-
kundig Therapeuten, Amersfoort).
Dit houdt in dat haar behandelin-
gen geheel of gedeeltelijk vergoed
worden. Marlies verteld: ''Ik heb
hier hard voor gewerkt, 4,5 jaar lan-
ge HBO-studie voor gevolgd en af-
gerond. Het feit dat ik ben toegela-
ten en de beroepseed mocht afleg-
gen, geeft mij erkenning voor mijn
werk. Ik voldoe met mijn praktijk
aan de strenge kwaliteitseisen en
ben blij dat een ieder nu in aan-
merking kan komen voor mijn be-
handelingen.''

Eerder was Henk van Ulsen, de vaste
speler van het Dagboek van een gek,
ook te zien in het intieme Theateron-
derdemolen. Maar de gek van Faber is
even waarachtig als die van Van Ulsen,
en het is tegelijkertijd een heel andere
gek. Uit een enthousiaste recensie in
De Volkskrant over Peter Fabers optre-
den citeren we: Fabers interesse voor
gekte is puur en oprecht. Dat vertelt
hij onomwonden na afloop van een
boeiende voorstelling aan het publiek
dat de gelegenheid kreeg om vragen te
stellen. Hoe hij ertoe kwam om deze
tekst te kiezen, hoe hij zich voorbe-
reidt, hoe hij zich inleeft,, alles willen
de toeschouwers weten. En overal
geeft hij antwoord op, met respect, in
alle ernst, terwijl hij zijn antwoorden
geestig lardeert met anekdotes. 

Daarvoor hebben we ruim een uur ge-
luisterd naar Faber als acteur. Wij on-
dergingen de belevenissen van Axel
Loopbaan, zoals hij in deze nieuwe be-
werking van het beroemde stuk heet.
De man die verliefd is op de dochter
van zijn baas. Er overkomen hem
vreemde dingen. Hij hoort haar hond-
je praten en brieven schrijven, ook
over hem. Het beest beschouwt hem

maar als een vreemde snuiter. Lang-
zaamaan raakt hij zijn greep op de
werkelijkheid kwijt. Hij gaat niet meer
naar zijn werk, foetert zijn meerdere
uit en als hij in de krant leest dat Span-
je een koning zoekt, gelooft hij heilig
dat hijzelf de gezochte Ferdinand de
Achtste is.

Faber is een beweeglijk performer.
Gaandeweg geef je je over aan de sub-
tiele manier waarop de acteur laat
zien hoe een vriendelijk mens lang-
zaam de gekte in glijdt. Je krijgt zicht
op de ragdunne grens tussen waan en
werkelijkheid. Gaandeweg zie je de
man wegdrijven en krijg je met hem
te doen. Als hij tenslotte simpelweg
om zijn moeder roept, is een huive-
ring onvermijdelijk. In het kleine
Theateronderdemolen met zijn mooie
akoestiek komt een toneelstuk als dit
optimaal naar voren. De toeschouwer
ondergaat en geniet. Mooier kan het
niet. Inderdaad, de zinspreuk van dit
theater in de Achterhoek is terecht.
"Dat heb je niet in Carré". Dankzij on-
ze vrijwilligers dienen alle gelden tot
het onderhoud van de molen en het
theater. Reserveren: (0575) 55 69 87.
Adres: Lindeseweg 29 te Vorden.

Peter Faber in theater onder
de molen in Vorden

Op zondagmiddag 9 april om 3 uur speelt de onweerstaanbare Peter Faber
"Het Dagboek van een gek" van Gogol onder de Lindesche Molen te Vorden.

MYXOMATOSE
Symptomen van myxomatose zijn
zwellingen op hoofd en snuit en ge-
zwollen oogleden. Later breiden de
zwellingen zich uit naar onder andere
de lippen, het gebied rond de anus en
het geslachtsapparaat. Na enkele da-
gen leidt dit tot misvormingen aan
snuit, mond en oren. Bovendien is er
sprake van pussige uitvloeiing uit
neus en ogen. Ten slotte sterft het dier
meestal aan een longontsteking. De
verspreiding van het virus vindt plaats
via parasieten, zoals luizen, teken,
vlooien, vliegen en muggen.

VHD
Symptomen van VHD zijn hoge koorts,

bloederige neusuitvloeiing en een
moeilijke ademhaling. Vaak sterft het
konijn zo snel, dat men niet eens in de
gaten heeft dat het diertje ziek is ge-
weest. Onder wilde konijnen heeft dit
virus genadeloos toegeslagen, maar
ook onze tamme konijnen lopen een
groot risico. 

Het VHD-virus kan op allerlei manie-
ren overgedragen worden, namelijk
via andere huisdieren, schoeisel, kle-
ding of onze huid. Een bezoek aan een
huis met een VHD-besmet konijn is
voldoende om het virus mee te nemen
naar uw eigen dier.

PREVENTIE
Het is mogelijk om uw konijn tegen
beide virusinfecties te laten vaccine-
ren. Uw dier moet wel ouder zijn dan
8 weken. Vanaf een week na inenting
is het dier voor een half jaar be-
schermd tegen besmetting. Van april
tot en met juli kunt u elke eerste
woensdag van de maand terecht bij De
Graafschap Dierenartsen om uw ko-
nijn(en) te laten inenten. 

De bedoeling is dat u daarvoor wel een
afspraak maakt, omdat de entstof aan-
gemaakt moet worden en om eventu-
ele wachttijden te beperken.

Voor nadere informatie of het maken
van een afspraak verwijzen we u naar
onze locaties. 

Adressen en telefoonnummers vindt u
op onze website www.degraafschap-
dierenartsen.nl

Jaarlijkse actie konijnen enten bij
De Graafschap Dierenartsen
U kunt uw konijn ook dit jaar weer tegen Myxomatose en Viraal Haemorr-
hagisch Syndroom (VHD of VHS) laten enten. Myxomatose is een gevaarlij-
ke ziekte die met name in de zomer, als er veel insecten zijn, toeslaat. De
ziekte lijdt in veel gevallen tot sterfte. VHD is een acuut verlopende ziekte
die bijvoorbeeld via groenvoer overgebracht wordt. Van april tot en met
juli kunt u op afspraak elke eerst woensdag van de maand terecht bij De
Graafschap Dierenartsen om uw konijn(en) te laten inenten.

Organisatielid Gerrit Lijftogt heeft
daar wel een verklaring voor. “Vorig
jaar was het weer veel beter. Het was
nu veel te koud. De deelnemers zijn
liefhebbers en rijden puur voor hun
plezier. Daar hoort ook goed weer bij”,
weet Lijftog. “Daarnaast zijn ze zuinig
op hun motorfiets. Het zout op de weg

door de vorstperiode, heeft ook in-
vloed op de motoren. Het vreet in op
de lak en het aluminium van de moto-
ren”, zegt Lijftog. 

De tocht van ongeveer tweehonderd
kilometer ging richting Gorssel, De-
venter, Apeldoorn en vervolgens weer
terug onder meer via Brummen,
Steenderen naar Hengelo. Start en fi-
nish was bij de molen aan het circuit
De Varsselring. De motorrijders kwa-
men vooral uit de regio.

Lenterit Hamove veel te
koud voor tourrijders
Aan de lenterit van de Hamove Toe-
ring op zondag 19 maart deden 65
deelnemers mee. Vorig jaar was het
aantal veel hoger, namelijk 180.
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• Onderhoud alle merken
• APK

• Banden en Velgen
• Uitlaten

• Schokbrekers
• Accu’s

• Remmen
• Carkits

MMAAAARRTT  KKNNAALLLLEERR
**AAPPKK  €€  1199,,== (benzine-auto)

**AAPPKK  €€  3388,,== (diesel-auto)

OONNDDEERRHHOOUUDDSS--
BBEEUURRTTEENN  TTEEGGEENN

SSCCHHEERRPPEE  PPRRIIJJZZEENN

Autosnelservice Lucri

Gildenweg 13 - Zelhem

Tel. 0314620871

(achter het pand van autowascentrum 

De Hoge Voort)

Openingstijden:
Ma t/m Vrij 8.00 tot 18.00 uur

Zaterdag 9.00 tot 15.00 uur

Thema: GGrroonnddtteessttddaagg
Breng een klein zakje grond uit uw tuin

mee, dan kan de Ecostyle grondspecialist 
u de waarden van de humus en kalk 

meedelen.

* kamerplanten, meststoffen, violen, bomen, potterie enz.

Tuincentrum

Rijksweg 14, 6996 AC  Drempt, 
telefoon 0313 - 473033 fax 0313 - 473343, 

E-mail: Bloemendaal22@zonnet.nl

Koopzondag 9 april van
9.00 tot 17.00 uur

Daihatsu Cuore, 1.0-12 DVVT, rood, 3 drs.. . . . . . . . . 2004

Opel Agila 1.0 1.2V 5-drs blauw met. . . . . . . . . . . . . . 2003

Opel Corsa 1.0-1.2V 5-deurs, blauw met. . . . . . . . . . 1997

Opel Corsa 1.7DTI, 3-deurs, diesel, groen met. . . . . . 2001

Opel Corsa 1.7D 3-deurs, diesel, groen met. . . . . . . . 1999

Opel Vectra 1.6-16V 4-drs, airco, sport. . . . . . . . . . . . 2000

Opel Vectra 1.8-16V Station CD uitvoering. . . . . . . . . 1997

Peugeot 206 1.6-16v,  Gentry, opendak, clim-control.. 2001

Peugeot 206 1-1i 3-drs, blauw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000

Citroen Picasso 1.6  5 drs, zilver. . . . . . . . . . . . . . . . . 2001

Ford Focus 1.4 16V Station zilver . . . . . . . . . . . . . . . 2001

VW Polo 1.6 D, 3-deurs, blauw met... . . . . . . . . . . . . . 1998

VW Golf 1.4 5-drs zwart met. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1996

VW Golf 1.4 16v 5-drs. groen met. . . . . . . . . . . . . . . . 1998

Suzuki Grand Vitara, 2.0 airco, zilver 5-deurs. . . . . . . 1999

Suzuki Vitara, zwart, 3-deurs, cabriotop. . . . . . . . . . . 1990

VW Golf 1.8 cabrio, blauw.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1994

Dorpsstraat 4 - Hummelo - Tel. 0314-381674
Inruil en financiering mogelijk, voor nieuwe en gebruikte

auto’s, APK keuringsstation
www.autobedrijfoverbeek.nl 

Gildenweg 11 in Zelhem, 

Telefoon 0314-620471

Wij beschikken over een supermoderne 

wasstraat en over 4 eigen wasboxen 

(selfservice) 

Uw auto wordt weer als nieuw!!!!!

KWALITEIT, SERVICE EN

SNELHEID IS ONS MOTTO.

Ook voor het cleanen van uw auto

kunt u bij ons terecht!!

U kunt ook voordelig tanken bij Tankstation 

De Hoge Voort, gelegen naast 

de wasstraat.

Tevens beschikken wij over een aparte 

wasplaats voor motoren, caravans en

(kleine) trucks

Voor meer informatie over de prijzen en 

de diverse acties belt u 0314-620471.

T A N K S T A T I O N

Weverstraat 6 - 7021 XL Zelhem
Telefoon/Fax 0314 - 622630

www.eefjansen.nl

* Voedingsadvies bij div. ziektebeelden
* Advies m.b.t. gebruik voedingssupplementen
* Bioresonantietherapie)
* Allergietest
* Baunscheidtmassage 
* Homeopathie en Fytotherapie
* Veterinaire homeopathie

CCoonnssuulltt  oopp  aaffsspprraaaakk
Lid van Cellcare Health Group

Eef Jansen
Orthomoleculair Therapeut M.B.O.G.

Coldenhovenseweg 5 - 6961 EA Eerbeek 

Telefoon 0313 - 654022

INKOOP GOUD EN ZILVER

Het hele jaar rond is er veel te doen op
de Betteld. Wat wel door de jaren heen
hetzelfde is gebleven, is dat Gods
woord centraal staat. Ze mogen terug
kijken op bijzonder gezegende jaren.
Dankbaarheid voert dan ook de boven-
toon bij de beide broers. Toch gaat er
het één en ander veranderen. De jong-
ste van het tweetal, Marten Hobelman,
wil een nieuwe uitdaging aangaan.
Door de enorme groei van het bedrijf
vond er ook een verschuiving van
taken plaats. Marten, een echte buiten-
man die graag contact heeft met de
gasten, kwam terecht in de rol van
manager. Iets wat hem niet echt op het
lijf geschreven is. Na een jaar van zelf-
onderzoek en externe begeleiding
heeft hij het besluit genomen om zich
uit het bedrijf terug te trekken. Marten
en zijn vrouw Ina willen zich richten
op een nieuwe uitdaging. Zij willen
gaan starten met een klein-schalige
camping, gericht op de 50-plus kam-
peerder. Concrete plannen zijn er nog
niet, omdat zij ook hun taken op de
Betteld op een goede manier willen
afsluiten en overdragen. Hun enthousi-
asme en ideeën groeien en ze hopen
dan ook na seizoen 2006 uitvoering
aan hun plannen te kunnen geven. 
Gedacht wordt aan een camping van

ongeveer 5 ha., waar saamhorigheid,
gezelligheid en sfeer de kernwoorden
zullen zijn. Ook willen zij het
geestelijk aspect binnen hun nieuwe
bedrijf doorvoeren zoals zij op de
Betteld gewend waren. Naast het
geestelijke programma van korte dag-
sluitingen, zangavonden en Bijbel-
studie zal er ook de mogelijkheid zijn
om sportief of creatief bezig te zijn. Er
zijn volop ideeën zoals in groepsver-
band Nordic walking, fietsen, jeu de
boules, creatieve middagen en cur-
sussen, en één of tweemaal per week
een gezamenlijke maaltijd. Ouderen
worden steeds vaker naar de zijlijn
geschoven. Marten en Ina willen voor
deze doelgroep een gezellige kampeer-
plek bieden, waar het niet verplicht is
om aan activiteiten deel te nemen,
maar onderlinge band hoog in het
vaandel zal staan. Gerhard en zijn
vrouw Jannita zullen het werk op de
Betteld op vertrouwde wijze voort-
zetten. Er zal gezocht worden naar een
mede-investeerder. De wegen gaan dus
uiteen, maar de band tussen de familie
blijft natuurlijk bestaan, broers door
dik en dun, beiden geroepen voor
recreatiewerk met geestelijke meer-
waarde.

Eigenaar Betteld zoekt nieuwe
uitdaging in 50-pluscamping

Na een samenwerking van 28 jaar gaan de wegen van de broeders Hobelman
uiteen. De twee gezichten leken onafscheidelijk verbonden met Vakantiepark
& Conferentiecentum De Betteld te Zelhem. Twee jonge jongens, amper de
puberteit te boven, namen door bijzondere omstandigheden op de zeer jonge
leeftijd van respectievelijk 19 en 22 jaar oud het campingbedrijf van hun vader
over. De Betteld was een kleine camping van 6 hectare groot en bevond zich
volop in de pioniersfase. Maar die tijd ligt inmiddels al weer ver achter hen. Er
volgden jaren met turbulente ontwikkelingen. Van een kleine camping is het
uitgegroeid tot een volwaardig recreatiepark van 22 ha., waar naast het cam-
pinggebeuren ook een conferentiecentrum en jeugdherberg gekomen zijn. 

Dinsdag 11 april is er vanaf 14.00 uur
een bijeenkomst van de Anbo 50-plus
in zalencentrum 't Witte Paard te
Zelhem. Eerst is er een jaarvergadering
waarin enkele bestuursleden afscheid
nemen en anderen als nieuw bestuurs-
lid gekozen worden. Na de pauze zal
Han Legters een presentatie in beeld,
muziek en tekst verzorgen aan de

hand van een door hem gemaakte
zwerftocht door de Gemeente Bronck-
horst. De titel van de presentatie is
‘Kent U de Gemeente Bronckhorst?”. 
In de presentatie zijn vragen verwerkt,
die de aanwezigen kunnen invullen als
een soort kwis. Liefhebbers dienen zelf
een pen mee te brengen.

ANBO-50 plus

Rijbewijskeuringen voor 
70-plussers

De Anbo biedt 70 plussers de mogelijkheid voor
een geldig rijbewijs zich voor het verplichte
medisch onderzoek te laten keuren bij een door
de Anbo ingeschakelde bevoegde arts. De
eerstvolgende keuringen vinden op 6 mei en 3
juni plaats in Zelhem. Daaropvolgende keurin-
gen worden later bekend gemaakt.
De Anbo beveelt 70 plussers aan tijdig de keurin-
gen te laten doen omdat er altijd enige tijd ver-
strijkt voordat de keuring kan plaats vinden.
Bovendien neemt de afgifte van het nieuwe
rijbewijs enige tijd in beslag. De benodigde
papieren voor de keuring kunt op uw gemeente-
huis in Hengelo (G) halen. De kosten voor de
keuring zijn € 25.--.
Opgave en informatie voor Zelhem en
omstreken bij mevr. J. de Kruyk, tel. 0314-622971
(tussen 18.00 – 20.00 uur). Voor Hengelo (G) en
omstreken kunt u contact opnemen met dhr. H.
Speulman tel. 0575-463131.



Paasbrodenactie 
Scouting Sweder van Voorst

Commissaris Teun Visscher 
nieuwe vervangend korpschef

Dhr. Huntelaar uit Hummelo is een
van de vele afnemers van een paas-
brood. Op de foto neemt hij zijn
brood in ontvangst van scouts Iris

Wolvetang en Simon Wissink.
Enthousiast vertelt hij hen over het
scoutgebeuren uit zijn jeugd. 
Op 8 april organiseren de scouts van

14.00 tot 17.00 uur een ambachte-
lijke paasmarkt met open dag bij de
'Scoutstal' aan de Torenallee 2 in
Hummelo, waarbij iedereen van
harte welkom is. Op de paasmarkt
kunt u bijvoorbeeld uw portret laten
tekenen, biologische producten
proeven en genieten van boerenijs.
Voor de kinderen zijn er activiteiten
als zelf stokbrood bakken, je laten
schminken en van een kabelbaan
glijden. Voor meer informatie kunt
terecht op www.scoutingsweder.nl.

Op zaterdagmiddag 25 maart trokken zo'n vijftig kinderen van Scouting
Sweder van Voorst erop uit om paasbroden te verkopen in Hummelo,
Hoog- en Laag-Keppel, Drempt en Toldijk. De verkoop was een groot suc-
ces, want er werden maar liefst 700 broden verkocht. Volgens Erica
Woud van Scouting Sweder van Voorst is de opbrengst hoger dan vorig
jaar toen er lege statiegeldflessen werden opgehaald. De opbrengst zal
ondermeer besteed worden aan activiteiten en aan kampeermateriaal.

Politiecommissaris Teun Visscher is sinds 1 maart j.l. benoemd tot plaatsvervangend korpschef van de politie-
regio Noord- en Oost-Gelderland. Hij  was tot die datum directeur van het Nederlands Politie Instituut in Den
Haag. 

Onlangs mocht het recreatieve team van zaalvoetbalvereniging FC D'n
Draejer uit de Velswijk nieuwe shirts in ontvangst nemen van sponsor
GIBO Accountants en Adviseurs te Vorden. Na jaren in KNVB-verband
actief te zijn geweest in de zaalvoetbalcompetitie speelt het team nu voor
het 3e jaar met veel plezier in de recreantencompetitie in Wichmond.
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Nieuwe shirts FC D’n Draejer

Afwisselend op de maandag- en vrij-
dagavond wordt er met veel plezier
gespeeld, waarbij kenmerkend is
dat ze zonder scheidsrechter plaats-
vinden. Dit heeft echter zeker geen
nadelige gevolgen voor de sporti-
viteit. Onder het genot van een bier-
tje worden de wedstrijden altijd
zorgvuldig geanalyseerd. 
Het team bestaat uit een mix van
jong en oud. 

De jongste speler is 21 jaar en de
oudste 58 jaar.
Het team bestaat uit Freddie van
Ditshuizen (vestigingsleider GIBO
Vorden), Vincent Herman, keeper
(nieuw), Jos Boerstal, André Heinen,
Sander Konink, Raymond Limbeek,
Martin Scheffer, Wim Goossens,
Hubert Ankersmit en de nestor
Teun Schotsman.

Met de opening van het agentschap van de C.V.B.-bank is het diensten-
pakket van Frank Broeder Financiële Dienstverlening compleet. De
C.V.B.-Bank werkt landelijk samen met ruim 425 zelfstandige interme-
diairs en is onderdeel van SNS Reaalgroep en in die zin past het agent-
schap dan ook precies bij het pakket van Frank Broeder. Hij is dan ook
blij met het agentschap, vooral “omdat er in deze tijd van fusies, grote
banken, pinautomaten behoefte is aan een bank die nog een persoon-
lijke aanpak heeft, waar de klant nog een naam heeft”. 

Broeder Financiële
Dienstverlening compleet

Bij de CVB-Bank kunt u alle bankza-
ken doen. Van sparen tot lenen met
een betaalrekening, waarvan u geld
kunt opnemen, maar ook met een
pinpas voor het opnemen van geld
via de pinautomaten en internet-
bankieren. Verder verzorgt de bank
hypotheken, beleggingen, kortom
alle bankzaken.
Dhr. Broeder is lovend: “Als de ver-
gelijkingssite Independer jouw
bank roemt om de hoogste spaan-
rente (3,5 %) en de goede dienstver-
lening dan kun je alleen maar tevre-
den zijn. Verder vind ik, als onaf-
hankelijk financieel adviseur, de
jeugdspaarregeling en de rente op
de levensloop-regeling (4,3 %) posi-
tieve elementen van de CVB”.
Op de vraag of nu alle financiële
bemiddelingen via de CVB worden
geregeld, legt dhr. Broeder uit hoe
hij zijn taak als financieel adviseur
ziet. “Je hebt een vertrouwensband
met de klant en probeert zijn finan-
ciën op een voor hem zo gun-stig
mogelijke manier te regelen. Bij een
hypotheek kan ik bijvoorbeeld
zaken doen met 25 verschillende
geldverstrekkers. Ik zoek uit waar

de klant op dat moment het best
terecht kan, leg het hem voor, bied
hem alternatieven en hij/zij beslist.
Ik werk dus altijd in opdracht van
de klant en ben zijn adviseur. De uit-
breiding met een agentschap van de
CVB-Bank komt voort uit een con-
statering dat de serviceverlening bij
de diverse banken steeds meer te
wensen overlaat. De CVB biedt alle
producten net als die grote banken
maar dan met de persoonlijke serv-
ice, zoals de klant die van een finan-
cieel adviseur mag verwachten”.
Bovendien heeft de klant voor zijn
advies, of het nu gaat om een bank-
rekening, hypotheek of verzekering,
altijd te maken met één adviseur
(die het totaalbelang van de klant
kan overzien) en wordt hij niet van
het kastje naar de muur gestuurd.
Om de opening van de CVB-Bank
met u te vieren, kunt u tot 1 juni
gebruik maken van een aan-tal
financiële aanbiedingen. Het kan
dus zeker de moeite lonen om even
kennis te gaan maken met de CVB-
Zelhem. Dhr. Frank Broeder zal u,
met zijn team, graag te woord staan
en adviseren.

Dhr. Visscher is
47 jaar oud,
gehuwd,  vader
van 4 kinderen.
Hij startte zijn
politieloopbaan
bij het Korps
Rijkspolitie, werk-
te onder meer als
districts- en divi-
siechef in de poli-
tieregio Hollands
Midden en als
plaatsvervangend
korpschef in de
regio Midden- en
West-Brabant.

Vanaf 2004 be-
kleedde hij de
functie van direc-
teur van het
Nederlands Poli-
tie Instituut.
Commissaris Vis-
scher wordt
maandag 27
maart a.s. geïn-
stalleerd in de
Burgerzaal van
het oude stadhuis
in Zutphen.



Open middag zwemclub 
de Zonnekids

Nieuw seizoen voor 
Heerlijckheid Slangenburgh

Ook kon er gespeeld wor-
den in en buiten het
zwembad. De open mid-
dag was een groot succes
en resulteerde in nieuwe
aanmeldingen voor de
Zonnekids.Stichting Zon-
newater wordt onder
andere ondersteund door
de Johan Cruyff Founda-
tion en twee sportieve
ambassadeurs die de doe-
len van de stichting toe-
juichen, namelijk Ajax-
speler Klaas Jan Hunte-
laar en Paralympics-
zwemster Jolande van de
Zaag. Klaas Jan Huntelaar
was graag aanwezig ge-
weest bij de open middag

van de Zonnekids, maar
was verhinderd in ver-
band met de voetbalwed-
strijd van Ajax tegen
NAC. 

Via een e-mail wenste hij
de stichting succes met
de open dag en bij het
verwerven van gelden die
nodig zijn om de doelen
van de stichting te reali-
seren. 

Klaas Jan: “Zoals ik me op
dit moment als een vis in
het water voel bij Ajax,
hoop ik dat de Zonnekids
zich voelen bij jullie
club.”

In de landgoedwinkel worden aller-
lei producten te koop aangeboden,
variërend van bessen tot sieraden en
van wandelkaarten tot vaste plan-
ten. De bezoeker kan tegen een
geringe vergoeding een kopje koffie
of thee gebruiken. Ondertussen kan
men genieten van een video waarin
de leden van de Heerlijckheid
gepresenteerd worden. Bovendien
zijn er altijd enkele  vrijwilligers
aanwezig om het een en ander te
vertellen over de vereniging en over
het prachtige gebied, waarin de
bezoeker van het Koetshuis zich op
dat moment bevindt.
Een bezoekje aan het Koetshuis sluit
prachtig aan bij een wandeling of
fietstocht in de bossen van de
Slangenburg of in de nieuw aange-
legde Heidenhoekse Vloed. Dit laat-
ste gebied is al wandelend te berei-
ken via het Boelekearlspad, een
schitterende
wandelroute,
waarbij u de
geëffende pa-
den verlaat
en kennis-
maakt met
venntjes, kik-
kerpoelen en
b ij z o n d e r e
plantensoor-
ten!
Het Koets-
huis is vanaf
1 april op
zaterdag en
zondag geo-
pend. Ook op
tweede paas-

dag, op hemelvaartsdag en op  twee-
de pinksterdag staat de deur open
en in de maanden juli en augustus
is het Koetshuis ook op de woensda-
gen geopend. Nieuw dit seizoen zijn
de activiteiten van hobbyisten op
een aantal zaterdagen. Deze men-
sen zullen iets demonstreren van
hun hobby. U kunt dan meekijken
en vragen stellen.

Van woensdag 26 juli t/m zondag 30
juli wordt er in de tuinen van
Kasteel Slangenburg een fuchsiaten-
toonstelling gehouden. Tijdens deze
dagen kunt u, naast wat het
Koetshuis gewoonlijk al te bieden
heeft, genieten van prachtige en bij-
zondere fuchsia’s. 

Al met al is het zeker de moeite
waard het Koetshuis eens te bezoe-
ken.

Zondag 26 maart hield zwemclub de Zonnekids een
open middag voor kinderen van zeven tot zeventien
jaar met een verstandelijke of lichamelijke beperking.
Zo’n 45 kinderen maakten in het warme water (33 gra-
den Celsius) van zorgbad Zonnewater in Hoog-Keppel
kennis met de duiksport onder begeleiding van duik-
club ‘Select-Diving’ uit Apeldoorn en zij genoten met
volle teugen. Natuurlijk werden er spectaculaire onder-
waterfoto’s van gemaakt. 

Op zaterdag 1 april opent het Koetshuis bij Kasteel Slangenburg weer
haar deuren, zodat de leden van de Vereniging Heerlijckheid
Slangenburgh zich kunnen presenteren. Ze hebben hun bezigheden
allemaal in een straal van 5 kilometer rond het kasteel Slangenburg. De
vereniging stelt zich ten doel het streekeigene te behouden. Bovendien
promoot men de afzet van streekproducten. Van groot belang zijn daar-
bij plattelandsontwikkeling, agrarisch natuurbeheer, agrotoerisme,
natuurbehoud en modern naoberschap. 
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Tweede vesper in Hoog-Keppel

Toneelavond ‘De Bongerd’

In de Protestantse Kerk van Hoog-
Keppel wordt vrijdag 31 maart de
tweede vesper in de 40-dagentijd
gehouden.
Naast de eigen predikant, ds. Dirk
Engelage, die de lezingen en gebe-
den verzorgt, verlenen de fluitiste

Birgit Sachtleven (Doetinchem) en
de organist/pianist Jan Hessels
Mulder (Drempt) hun medewerking.
Zij wisselen de stiltes, lezingen en
gebeden af met bijpassende muziek
van meditatief karakter. De vesper
begint om 19.30 uur.

Op vrijdag 31 maart is de jaarlijkse
toneelavond van basisschool ‘De
Bongerd’ (Hoog-Keppel) in het
Dorpshuis te Drempt. 
De kinderen zijn al een paar weken
hard aan het  repeteren en het
belooft een spetterende avond te

worden. Er worden vier stukken ten
tonele gebracht en in de pauze is er
een grandioze verloting.
De voorstelling begint om 19.00 uur.
Belangstellenden zijn van harte wel-
kom.

Als de Eerste Kamer akkoord gaat, gaat de Wmo op 1 januari 2007 in. De
gemeente betrekt burgers en organisaties bij de totstandkoming van
een Wmo-plan, waarin staat hoe de Wmo-uitvoering er in Bronckhorst
uit gaat zien. Als eerste vinden twee informatiebijeenkomsten voor
bewoners plaats op 28 en 29 maart.

Bronckhorst betrekt inwoners
bij invoering Wmo

Alle inwoners en belanghebbende
organisaties in de gemeente
Bronckhorst zijn van harte welkom
om één van deze informatiebijeen-
komsten bij te wonen. De gemeente
legt dan uit wat de Wmo inhoudt en
wat de procedure is. De concrete
invulling komt niet aan de orde, die
moet de komende maanden worden
vastgesteld, waarbij wensen en sug-
gesties van burgers en organisaties
een rol spelen. De informatiebijeen-
komsten krijgen een vervolg in een
kleinere bijeenkomst met vertegen-
woordigers van alle doelgroepen die
met de Wmo te maken krijgen.
Tijdstip en locatie informatiebijeen-

komsten.
De twee informatiebijeenkomsten
over de Wmo vinden plaats op 28 en
29 maart a.s. om 20.00 uur. Op 28
maart is de bijeenkomst in Hotel
Bakker, Dorpsstraat 24 in Vorden en
op 29 maart bij Party-centrum
Langeler, Spalstraat 5 in Hengelo
Gld. Vanaf 19.30 uur staat de koffie
klaar. 
Vragen over de WMO-procedure
Hebt u vragen over de procedure
rond de invoering van de Wmo, dan
kunt u contact opnemen met me-vr.
Floor Jansen, afdeling Maatschap-
pelijke ondersteuning, tel. 0575-
750485.



Zo trokken fraaie stoelen, verschillende
wandborden, een fraai rookstel (Petrus
Regout), enkele klokken een oude bijbel
al direct de aandacht. De schilderijen
werden natuurlijk van dichtbij zeer kri-
tisch bekeken! Bij de organisatie waren
de verwachtingen hoog gespannen. 
Henk Vaags, voorzitter van de veiling-
commissie wekte rond de klok van 19.00
uur de ‘goed gevulde zaal’ op om toch
maar vooral mee te bieden op de vaak
fraaie spullen. De veiling ging rustig van
start. Een echte meidenkist bracht 35
euro op, een Delfts blauw bord deed 15
euro. Toen een fraaie kast op 150 euro
werd afgeslagen en een bronzen olifant
120 euro opbracht, gingen de aanwezi-
gen in de zaal er eens goed voor zitten!

Toen vervolgens het rookstel voor 75 eu-
ro de deur uitging en 180 euro voor een
leuk dressoir werd betaald, trok de
kooplust pas echt aan. Dat kwam mede
door de gezellige ambiance en de veelal
humoristische wijze van presenteren
door de beide veilingmeesters Dick
Brouwer en Arend-Jan Menkveld. Het

was voor Menkveld deze avond zijn de-
buut als veilingmeester. (Hij verving Ben
Rossel die i.v.m. zijn leeftijd te kennen
had gegeven het wat rustiger aan te wil-
len doen). Het geveilde krentenbrood
met een lengte van één meter, dat door
de plaatselijke warme bakker werd aan-
geboden, werd door de zaaleigenares
aan parten gesneden en aan de aanwezi-
gen in de zaal aangeboden. Die lieten
zich deze lekkernij goed smaken.
De Veilingcommissie werd deze dag on-
dersteund door het team van De Her-
berg (de zaal werd tevens gratis beschik-
baar gesteld) en door een aantal enthou-
siaste vrijwilligers. Ook de plaatselijke
middenstand en de Rabobank hebben
deze veiling mede ondersteund. De or-
ganisatie was na afloop zeer tevreden
over de opbrengst. De voorbereidingen
van de volgende acties zijn inmiddels al
weer gestart. Zo wordt er op 27 mei rond
de dorpskerk een pleinmarkt gehouden
en vindt er elke 1e en 3e zaterdagmor-
gen van de maand meubilair verkoop
plaats bij boerderij ‘De Bonekamp’ in
het buurtschap Linde.

4700 euro voor 
Vordense dorpskerk

Zaterdagavond hield de Veilingcommissie Vorden voor het elfde achtereen-
volgende jaar in zaal De Herberg een veiling. Toen na de laatste hamerslag
van veilingmeester Dick Brouwer de balans werd opgemaakt bleek dat de vei-
ling ruim 4700 euro had opgeleverd. Deze opbrengst is bestemd voor het on-
derhoud van de monumentale dorpskerk. De commissie had voor deze vei-
ling een prachtige sortering bij elkaar gebracht. Het publiek was zaterdag-
middag al in de gelegenheid gesteld de ruim 170 kavels te bekijken. Het be-
stuur kreeg na opmerkingen van diverse kijkers en eventuele kopers al snel
een idee dat er zeer begerenswaardige artikelen tussen zaten.

Ook een spinnewiel in de aanbieding

Deze avond begint om 17.30 uur met
een drankje in hotel Bakker. Aanslui-

tend is er voor de leden een warm buffet
bestaande uit oud- Achterhoekse ge-
rechten. 

Om 20.00 uur is er een optreden van HA-
DIEJAN, beter bekend als Jan Ottink en
Dianne Marsman met ‘leedjes oet ’t
theater van ’t leven’. Na de pauze zal het
duo nogmaals een optreden verzorgen.

Tevens zal die avond het
eerste jubileumboek wor-
den aangeboden. Het
boek ‘Bedrijvigheid in
Vorden in de 20e eeuw’,
is een boek dat is geschre-
ven door Vordenaren
over Vordenaren. Hennie
Reindsen en Hennie Ros-
sel hebben het boek sa-
mengesteld en hebben
ook de redactie voor hun
rekening genomen. 

Het blijft een verrassing
aan wie het eerste exem-
plaar op de feestavond
wordt aangeboden. Het
boek kost 30 euro en kan
woensdag 5 april en
woensdag 12 april tussen
14.00 en 15.00 uur in het
dorpscentrum gekocht
worden. Ook bestaat de
mogelijkheid om het
boek bij één van de be-
stuursleden van ‘Oud
Vorden’ te bestellen.

M.m.v. Jan Ottink en Dianne Marsman

'Oud Vorden' viert zilveren jubileum
De historische vereniging ‘Oud Vor-
den’ bestaat op 30 maart 25 jaar. Ter
gelegenheid van deze mijlpaal orga-
niseert het bestuur van de vereni-
ging op zaterdagavond 1 april (geen
april grap) een bescheiden feestje.

Er is speciaal voor deze avond een jubileumcommissie in
het leven geroepen, die op haar beurt een programma
heeft samengesteld. Voor de dames een verrassings-
avond waarbij slechts één aspect bekend is gemaakt, na-
melijk dat die avond 28 dames zullen worden gehuldigd
waarvan 21 ‘zilveren’ leden!

De afdeling Vorden werd op 2 april 1951 in toen nog ho-
tel Brandenbarg opgericht. Er was een spreekster die in
een gloedvol betoog wees op de achterstand die met na-
me plattelandsvrouwen hadden ten opzichte van vrou-
wen uit andere delen van Nederland. Het verhaal sloeg
aan want er werd ter plekke een afdeling opgericht. De
eerste voorzitster was ene juffrouw Steenman, die met

name bekendheid genoot als onderwijzeres aan de open-
bare dorpsschool. Het huidige bestuur bestaat uit de da-
mes: mevrouw M.C. Godschalk- Both voorzitter, me-
vrouw R.H. Vruggink- Pardijs 2e voorzitter, mevrouw
J.Harmsen- Klein Geltink secretaris, mevrouw E. Teeu-
wen- Oskam 2e secretaris, mevrouw J.A. Eggink- Hassink
penningmeester, bestuurslid mevrouw J.W. Besselink-
Willemsen is belast met de organisatie van cursussen,
mevrouw H.van Asselt-Wiltink vertegenwoordigt de reis-
commissie in het bestuur. Zij is tevens ringvertegenwoor-
diger. Het bestuur organiseert vrijwel het gehele jaar
door tal van avonden en middagen op het gebied van
cursussen, workshops, excursies e.d. 

Er worden themadagen gehouden, sprekers uitgenodigd
terwijl de dames zich in sportief opzicht ook danig roeren. 

Zo wordt er in groepsverband gefietst en gewandeld, kort-
om de ’55 plusser’ is nog jong van geest en lichaam. De
jubileumavond op woensdag 5 april begint om 19.30 uur.

Jubileumavond 'Vrouwen van Nu'
Hoewel het 55 jarig bestaan geen officieel jubileum
is, wil de afdeling Vorden van de NBvP ‘Vrouwen
van Nu’ dit toch niet onopgemerkt voorbij laten
gaan. Woensdagavond 5 april wordt deze mijlpaal
in zaal de Herberg gevierd.

Samen ondernemen.
Op basis van vertrouwen.

Als ondernemer staat u er bij de Rabobank nooit alleen voor. We chuiven
graag bij u aan tafel om uw plannen en ideeën door te nemen. 
Op basis van vertrouwen. Neem de proef op de som. Bel (0573) 558 558.

Het is tijd voor Rabobank Achterhoek-Noord.

Samen ondernemen.
Op basis van vertrouwen.

Even als ondernemers onder elkaar: als Rabobank Achterhoek-Noord 
staan wij achter u. Wij zijn thuis in de Achterhoek, kennen uw business en
hebben hart voor uw zaak. Hebt u behoefte aan een klankbord? 
Wij schuiven graag bij u aan. Op basis van vertrouwen. Bel (0575) 558 558.

Het is tijd voor Rabobank Achterhoek-Noord.

OPEN HUIS!
31 MAART, 1 EN 2 APRIL A.S.

Een evenement met voor elk wat wils. want zoveel mensen, zoveel verschillende 

stijlen. Bruggink keukens & badkamers laat u graag sfeer proeven. Letterlijk, want 

tijdens het Open Huis zullen topkoks de ALLERNIEUWSTE KEUKENAPPARATUUR

demonstreren aan de hand van een aantal heerlijke gerechten. Natuurlijk is er veel 

keukennieuws en een speciale ACTIEAANBIEDING voor uw keuken en badkamer!* 

Bovendien is ons assortiment zeer gunstig geprijsde actietegels al weer uitgebreid. 

Uw kinderen? Ook die hoeven zich geen moment te vervelen in de speelhoek. 

Kijk voor meer informatie op www.bruggink-bv.nl

Molenweg 11 7055 AW Heelweg/Varsseveld T 0315 24 29 29 www.bruggink-bv.nl

Openingstijden: vrijdag 31 maart 09.00 - 21.00 uur, zaterdag 1 april 09.00 - 16.00 uur, 
zondag 2 april 11.00 - 16.00 uur. *actie geldig t/m 28 april 2006



Maak het u wat makkelijker. U kunt
veel tijd besparen door de juiste tuin-
machines te gebruiken. Door gespecia-
liseerde vakkennis en jarenlange erva-
ring is Rouwenhorst in staat u een
goed advies te geven en uw tuinmachi-
nes, van welk merk dan ook, vakkun-
dig te repareren en te onderhouden.
Er kunnen tijdens de show diverse
maaiers gedemonstreerd worden o.a.
een nieuwe diesel frontmaaier of ach-
tervanger. 

Gedurende het hele weekend worden
er demonstraties gegeven hoe men
creatief met bloemen om kan gaan. U
kunt diverse leuke ideeën opdoen
voor originele bloemstukjes.

Verder zijn er veegmachines voor het
onderhouden van bestratingen. Ze
zijn inzetbaar op terrassen,  parkeer-
plaatsen, op- en afritten, bedrijfsterrei-
nen, op erven en in stallen etc. De
voergang en stal kan men aanvegen

zonder dat het vee door het lawaai ge-
stoord wordt. Voor een goede beluch-
ting en het verwijderen van onkruid
en mos is het belangrijk het gras  mi-
nimaal éénmaal in het maaiseizoen te
verticuteren. Een verticuteermachine
is bij Rouwenhorst te huur en te koop. 

Voor hout- en tuinafval zijn er versnip-
peraars te krijgen met grote capaciteit
welke ideaal zijn voor  het verkleinen
van snoeiafval. De versnipperaars zijn
vlot verplaatsbaar en zorgen voor een
snellere compostering.

Rouwenhorst bos- en tuinmachines:
Een betrouwbaar adres waar een goede
service voorop staat en de klant ko-
ning is. Zie ook de advertentie

Voorjaarsshow 1 en 2 april 
bij Rouwenhorst in Barchem

In het weekend van 1 en 2 april is er een voorjaarsshow van diverse tuin-
machines bij Rouwenhorst  bos- en tuinmachines aan de Zwarteveenweg
te Barchem. Tijdens deze show is het bedrijf geopend van tien uur `s mor-
gens tot vijf uur `s middags. Voor iedere tuinbezitter is er een geschikte
maaier te vinden. Maar ook diverse andere tuinmachines zoals o.a. heg-
genscharen, bosmaaiers, trimmers en kettingzagen kunt u er vinden.

Uitslagen 25/26 maart
Ratti B1 - Gorssel B1: 1-1
Ratti D1- Helios D4: 0-7
Ratti E1 - Steenderen E2: 3-2
Ratti F1 -Pax F2:  0-9
Ratti 1 - Rekken 1: 2-1
Ratti 1 - Voorwaarts T 1: 3-0 (dames)
SKVW 3 - Ratti 4: 4-1
Lochem SP C3 - Ratti C1: 1-2
EDS E2 - Ratti E2: 2-1
Grol 8 - Ratti 3: 2-2

PROGRAMMA 1/2 APRIL
THUIS:
Zaterdag
01/04 Ratti 4 - Zelos 6
01/04 Ratti C1 - Voorst C1
01/04 Ratti E1 - DZC '68 E6

Zondag
02/04 Ratti 2 - MEC 5
02/04 Ratti 3 - Pax 7
02/04 Ratti DA1 - Witkampers DA1

UIT:
Woensdag
29/03 VIOD E8 - Ratti E2

Zaterdag
01/04 Cupa B1 - Ratti B1
01/04 Colmschate D4 - Ratti D1
01/04 AVW '66 E7 - Ratti E2
01/04 Warnsveldse Boys F3 - Ratti F1

Zondag
02/04 Klein Dochteren 1 - Ratti 1

RATTI DAMES
Ratti 1 - Voorwaarts 1
Na het gelijkspel van vorige week was
Ratti weer bij de les en werd het duel
uitgevochten thuis tegen Voorwaarts.
De eerste helft combineerde Ratti goed
en werd er volop druk gezet op Voor-
waarts. Voorwaarts kwam er niet goed
uit en werd nauwelijks gevaarlijk. 

Ratti creëerde volop kansen in de eer-
ste helft. In de 35e minuut nam Wenc-
ke Olthuis een perfect genomen cor-
ner waarop Sanneke Waenink geen
moment twijfelde en de bal snoeihard
in het net schoot. 1-0. De verdiende
voorsprong was een feit. Er werd hier-
na nog volop druk gezet, maar het lukt
Ratti niet om de voorsprong verder uit
te bouwen. De rust werd bereikt met
een magere voorsprong. 1-0. Na rust
zakte Ratti terug en kreeg Voorwaarts
iets meer vertrouwen en werd er meer
getikt, maar echte kansen werden er
door de goed opgesteld achterhoede
van Ratti niet weggegeven. Ratti pakte
snel de draad weer op en werd weer ge-
vaarlijker. 
Door een goede inzet en wilskracht
werd de wedstrijd weer meer naar Rat-
ti toegetrokken. Op aangeven van Ger-
rie Brummelman wist Rianne Meij-
erink zich over de rechterkant te ma-
noeuvreren. Ze was los van haar verde-
digster en wist de bal onderin het doel
te plaatsen. 2-0. Eindelijk werd de voor-
sprong verder uitgebouwd. Conditio-
neel zat Ratti goed in de wedstrijd en
Voorwaarts kreeg moeite met het hoge
tempo en bleef terugzakken. Vanuit
het middenveld lanceerde Marielle Pe-
ters Wencke Olthuis over de linker-
kant. Op snelheid wist zij haar mede-
speelster te verrassen en de bal werd
over de keepster gekruld. 3-0. De wed-
strijd was hierna gelopen en Voor-
waarts had niet echt meer de intentie
om ergens voor te gaan. Volgende week
wederom thuis tegen Witkampers.

DINXPERLO - VORDEN 3-2
Vorden is met een slechte reeks bezig,
want zondag verloor het in Dinxperlo
de derde wedstrijd op rij. Te hopen dat
de reeks niet langer is en dat de geel-
zwarten ook weer het zoet van de over-
winningen mogen smaken. Qua spel-
verhouding een onterechte nederlaag,
maar ook zondag ging de slogan weer
op dat de doelpunten tellen. Vorden
hanteerde te veel de hoge bal en dat
was een kolfje naar de hand van de
boomlange verdedigers van Dinxperlo.
De spitsen van Vorden hadden niet veel
in te brengen en het gevaar van Vorden
moest dan ook vooral komen van de op-
komende verdedigers. De wedstrijd was
nog maar enkele minuten oud toen
Vorden via Hugo van Ditshuizen is een
beste kans kreeg, maar zijn inzet werd
op voortreffelijke wijze door de doel-
man gepareerd. Aan de andere kant
was het wel raak, want op een schot
van de centrum spits verdween on-
houdbaar achter de jeugdige doelman
Rik Bargeman. Vorden kreeg veel ruim-
te en middenvelder Renz Cornegoor
kreeg de vrije ruimte om op te komen.
Echte kansen ontstonden daar niet uit.
In de 20e minuut kwam Vorden op ge-
lijke hoogte door een doelpunt van Erik
Oldenhave. Een Cornerbal werd door
hem over doelman ter Steeg binnen ge-
kopt. 1-1 Vorden had het betere van het
spel, maar Dinxperlo kwam vijf minu-
ten voor de rust op een 2-1 voorsprong
door een vrije trap die onhoudbaar in
de kruising verdween. In de tweede
helft vergat Vorden te voetballen en
deed mee aan het hotse knotse voetbal
van Dinxperlo. De Vordense spitsen wa-
ren onbereikbaar en het middenveld
slaagde er niet in enig overwicht te
creëren. Toen Vorden met drie spitsen
ging spelen was het helemaal gebeurd
met voetbal, want het middenveld
werd helemaal prijs gegeven. Vorden
kreeg in de 70e minuut uit het niets de
3-1 om de oren en de wedstrijd leek ge-
speeld. Rob Enzerink schoof door naar
het middenveld en zo waar kreeg het
weer kansen op de aansluitingstreffer.
Deze kwam er ook wel door een doel-
punt van een combinatie van Rob Enze-
rink en Ronald Visser en de laatste kop-
te de bal fraai binnen. Vorden ramde
nog wel een paar keer op de muur van
Dinxperlo, maar de vesting bleek on-
neembaar. Komende zondag speelt Vor-
den thuis tegen RKZVC.

Zaterdag 25 maart
Vorden B1 - WHCZ B2: 9-0
Steenderen B2 - Vorden B2: 4-2
WHCZ C2 - Vorden C1: 0-1
Warnsveldse Boys C3 - Vorden C2: 1-5
Warnsveldse Boys D3 - Vorden D2: 3-2
Vorden D3 - AVW '66 D6: 0-7
Zelos E1 - Vorden E1: 5-2
Vorden E2 - OBW E2: 2-2
DZC '68 E3 - Vorden E3: 4-2
Vorden E4 - RKPSC E3: 6-4
Concordia-Wehl E4 - Vorden E5: 1-9
Vorden E6 - DZC '68 E9: 7-1
RKPSC F1 - Vorden F1: 1-1
Vorden F2 - Hoven de F2:1-3
Dierense Boys F1 - Vorden F3: 5-2
Vorden F4 - Erica '76 F2: 2-2
Vorden F5 - Ruurlo F8: 2-6

Zondag 26 maart
Dinxperlo 1 - Vorden 1: 3-2
Bon Boys 2 - Vorden 2: 3-2

Programma woensdag 29 maart
Vorden D3 - DZC '68 D7
Vorden E4 - Angerlo Vooruit E4
Vorden E5 - Angerlo Vooruit E5

Programma zaterdag 1 april
Vorden A1 - Ruurlo A1; Witkampers B1
- Vorden B1; Vorden B2 - Warnsveldse
Boys B2; Holten C1 - Vorden C1; Vorden
C2 - Kon. UD C3; RDC C2 - Vorden C3;
Vorden D1 - Gendringen D1; Vorden
D2 - Concordia-W D2; Peeske 't D2 - Vor-
den D3; DZC '68 E2 - Vorden E1; RKPSC
E1 - Vorden E2; Vorden E3 - Groessen
E2; Groessen E4 - Vorden E4; Vorden E5
- AZC E3; Doetinchem E4 - Vorden E6;
Vorden F1 - MvR F1; Pax F5 - Vorden F2;
Vorden F3 - HC '03 F2; Angerlo Vooruit
F4 - Vorden F4; Hoven de F4 - Vorden F5

Programma zondag 2 april
Vorden 1 - RKZVC 1
Vorden 2 - HSC '21/Brein 3
Vorden 3 - Be Quick Z. 5
Brummen 3 - Vorden 4
HC '03 7 - Vorden 5

Vo e t b a l

Daarna was het woord aan de inleider
ds. Siebe H. Hiemstra uit Hummelo.
Siebe Hiemstra heeft in 1996 toen van-
uit zijn gemeente Nieuw-Beerta (Gro-
ningen) zijn studieverlof gebruikt voor
een solo-pelgrimstocht per fiets naar
Jeruzalem. Hij wist deze reis boeiend
weer te geven ondersteund met mooie
dia's , die via 2 projectoren aan de be-
langstellenden werden getoond.

Hij was gelnspireerd op deze reis door
door Bas Ader, student theologie, die
in 1936 in z'n eentje van Amsterdam
naar Jeruzalem fietste. Daarna werd
hij predikant in Nieuw-Beerta. In 1944
werd hij gefusilleerd omdat hij joden
had geholpen.

De pelgrimstocht begon op 28 april
1996 en ging eerst via Duitsland naar
Polen. Daar heeft hij i.v.m. herinnerin-
gen aan zijn voorganger uitgebreid
Auswitsch bezocht, waar miljoenen
joden en anderen het leven hebben ge-
laten. De trieste beelden van het kamp

met als titel "Arbeit macht frei"getui-
gen van deze grote misdaad in het
christelijke Europa. Verder ging de
tocht via Slowakije, Hongarije, Roeme-
në, Bulgarije, Turkije, Syrië en Jorda-
nië naar Jeruzalem. Opvallend waren
de veel vroegere beelden van weleer in
ons land, in de verschillende landen
boeren met paard en wagen of getrok-
ken door ossen of ezels.  

Opvallend was de gastvrijheid in Roe-
menië en Turkije. Het fietsongeluk in
Syrië na het rijden door een olieplas
en het herstel in een klooster. Na ruim
5000 km.te hebben afgelegd per fiets
bereikt hij uiteindelijk Jeruzalem,
stad op de 7 heuvelen. Hij logeert bij
orthodoxe joden in Jeruzalem en bij
Palestijnse christenen in Bethlehem.

Opvallend was de sabbatsviering in Is-
raël en de grote haat tussen de joden
en de Palestijnen. Al de indrukken en
de belevenissen in het Heilige Land
hebben Siebe Hiemstra een geloofsver-
dieping gegeven. De voorzitter be-
dankte hem hartelijk voor zijn boeien-
de weergve van deze monsterfiets-
tocht. Het echtpaar Hermien en Jan
Olthaar kregen van de voorzitter een
plant aangeboden in verband met
hun 50-jarig huwelijksfeest.

De voorzitter riep de aanwezigen op
zich op te geven voor het uitstapje op
9 mei as. naar Lemelerveld ( video-en
orgelprogramma) en bezoek aan boer-
derij Strunk in Raalte met koffietafel
in Lemelerveld. Opgeven bij dhr.J.Jeen-
inga (tel. 55 16 40).

Boeiende pelgrimsreis 
per fiets naar Jeruzalem
De PCOB hield donderdag jl. haar
middagbijeenkomst. Voorzitter Jo-
han Bobbink kon een flink aantal
belangstellenden welkom heten,
waaronder een aantal gasten; zelfs
was een wielrenner aanwezig. De
voorzitter zei in zijn welkomst-
woord "Welkom in Jeruzalem, Stad
van Vrede; ook stad van Joden,
Christenen en Arabieren. Er is nog
steeds een verlangen naar wereld-
vrede.Dit wordt prachtig weergege-
ven in Psalm 122, waarna hij voor
ging in gebed.

RATTI – REKKEN 1
Ratti had op zondag 26 maart voor de
derde maal een thuiswedstrijd op het
programma staan. Na twee gelijke spe-
len tegen Diepenheim en Rietmolen
was ditmaal de nummer vier op de
ranglijst, Sportclub Rekken, de tegen-
stander. Onder prima weersomstan-
digheden zagen de in grote aanwezige
supporters dat Ratti uitstekend begon
aan de wedstrijd. Ratti leverde veel
strijd en hield de linies kort op elkaar.
Tegenstander Rekken, toch een veel-
scorende ploeg in de Zesde Klasse D,
had zeer veel moeite om aanvallend
iets te laten zien. De voorhoede Ratti
had daarentegen al snel succes. Mark
Sueters, die vanwege een aantal afwe-
zigen bereid was gevonden de gelede-
ren te versterken, wist een uittrap van
doelman Wouter Gudde op waarde te
schatten. Daar waar de verdediging
van Rekken liep te schutteren, liet Su-
eters zien het scoren nog niet verleerd
te zijn. Met een schitterende boogbal
wist hij in de vijftiende minuut de uit-
lopende doelman van Rekken te ver-
schalken. Na de openingstreffer bleef
Ratti volharden in de succesvolle
strijdwijze. Met goed en degelijk voet-
bal bleef Ratti de beter ploeg. Toch was
het Rekken dat vijf minuten voor rust
op gelijke hoogte kwam door onacht-
zaamheid in de defensie van Ratti.
Tussen drie Ratti-verdedigers wist de
centrumspits van Rekken toch uit te
halen. Doelman Wouter Gudde moest
het antwoord schuldig blijven op het
verdekte schot. In de tweede helft liet
Ratti het initiatief bewust aan de te-
genstander. Ratti gaf in verdedigend
opzicht echter zeer weinig ruimte
weg, waardoor Rekken geen fatsoenlij-
ke aanval op de mat wist te leggen.

Vo e t b a l

Twintig minuten na rust kwam Ratti
verdiend op een 2-1 voorsprong. Uit
een snelle tegenaanval wist Oscar Ble-
umink met zijn linkerbeen de bal be-
keken tegen de touwen te werken. Na
de treffer van Ratti besloot Rekken om
achterin één op één te gaan spelen.
Ratti kwam onder druk te staan, maar
Rekken bleek nog steeds niet bij mach-
te om de hechte defensie van Ratti op
de knieën te krijgen. Veel verder dan
wat vrije trappen en schoten uit de
tweede linie kwam Rekken niet. Tien
minuten voor tijd had Ratti een uitge-
lezen mogelijkheid om de wedstrijd
op sloot te gooien. Michiel Gudde wist
door zich handig op te stellen de bui-
tenspelval van Rekken te omzeilen.
Zijn pass op de ingevallen jeugdspeler
Luuk Heuvelink, die uitstekend debu-
teerde voor Ratti 1, was helaas niet
zorgvuldig genoeg waardoor de defi-
nitieve beslissing uitbleef. Ondanks 8
minuten blessuretijd wist Ratti de drie
punten in Kranenburg te houden, een
prima resultaat.



Met het oog op...

• Hengelo (Gld.) • Toldijk • Ruurlo

• Vorden  • Zelhem • Zieuwent

internetadres: www.welkoop.nl

Mooi hè, zo’n groen fluwelen tapijt bij
uw huis. Lekker zacht aan uw voeten
en voor kinderen een perfecte speel-
plek. De kunst is om het gazon mooi te
houden en mos en onkruid geen kans
te geven. Met het 7-stappenplan van
Welkoop en een aantal speciaal voor
het gazon ontwikkelde producten zal
dit zeker lukken. 
Gras, mos en onkruid zijn fikse con-
currenten van elkaar. Als er mos of vilt
in uw gazon aanwezig is, verwijder dit
dan met een verticuteerhark. Zo komt
er lucht in de bodem. De kale plekken
die door het verticuteren zijn ont-
staan, zaait u opnieuw in met Gras-
zaad-Extra, een graszaadmengsel spe-
ciaal voor het herstellen van alle soor-
ten gazons. Door AZ-kalk te strooien
zorgt u er verder voor dat de zuur-
graad van uw grond de juiste waarde
houdt. Stap vier is het gebruik van Ga-
zon-AZ met wortelactivator. Gras
groeit stevig en heeft daarom een goe-
de voeding nodig. Daarna is grasmaai-
en het enige dat u voorlopig moet
doen. Wel is het goed om in de zomer
nog één keer het gras te bemesten met
Gazon-AZ. Stap 7 is het winterklaar
maken van het gazon in de maanden

oktober of november. Meer informatie
over het onderhouden van uw gazon
en de daarvoor ontwikkelde produc-
ten vindt u bij de Welkoop. 

SNOEIEN
Door te snoeien kunt u vorm geven
aan uw planten of ruimte creëren in
uw tuin. Daarnaast is snoeien belang-
rijk om uw planten gezond te houden.
Zieke of afgestorven plantendelen
moet u bijvoorbeeld altijd wegsnoei-
en. En door dunne en
zwakke takjes te verwijde-
ren, krijgen andere tak-
ken meer licht, lucht en
voedingstoffen. Uw in-
spanningen worden be-
loond met meer bloesem
en vruchten. Even een
paar korte tips. Snoei tij-
dig om te voorkomen dat
een struik of boom te
groot, vormloos of onhan-
teerbaar wordt. Verder is
het goed om te weten
wanneer u het beste kunt
snoeien. Bloeiheesters die
na 21 juni bloeien had-
den bijvoorbeeld al begin

deze maand onder handen moeten
worden genomen. Bloeiheesters die
voor 21 juni bloeien daarentegen pas
nadat ze zijn uitgebloeid. Ook voor
groenblijvende bladheesters is eind ju-
ni-begin juli de beste tijd. Als u twijfelt
wanneer u bepaalde planten in uw
tuin moet snoeien, ga dan gewoon
even naar de Welkoop bij u in de
buurt. Daar helpen ze u graag verder.
Ook is er bij de Welkoop een groot as-
sortiment aan snoei- en tuingereed-
schap verkrijgbaar. 

BEMESTING
Voedingrijke grond, voldoende regen-
water en zonlicht zijn van levensbe-
lang voor al het groen dat komend
voorjaar weer in
uw tuin gaat
ontluiken. 
Voedingsstoffen
zijn al in meer
of mindere ma-
te in de grond
aanwezig en ge-
lukkig valt er in
Nederland re-
gelmatig een
verfrissend buit-
je. Toch moet u
de natuur zo nu
en dan een
handje helpen,
zeker in het
groei- en bloei-
seizoen. Voor de
meest voorko-
mende tuin-
planten zijn spe-
ciale tuinmest-
stoffen verkrijg-
baar. Daarbij
kunt u kiezen
tussen biologi-
sche en kunst-

mest. Welke
soort mest-
stof u ook
neemt, er is
altijd water
nodig dat
de voeding
transpor-
teert. Regel-
matige be-
watering
van uw
bloemen en
planten is
dan ook no-
dig. U helpt
de natuur
een handje
met de gie-

ter of een goed – al dan niet automa-
tisch – bewateringssysteem. De grond
moet bij het sproeien altijd gelijkma-
tig worden nat gemaakt. Om optimaal
gebruik te maken van het water is het
wenselijk om bij warm weer ’s och-
tends of ’s avonds te sproeien. Anders
verdampt het water veel te snel. 

TUINACCESSOIRES 
Tot nu toe hebben we het nog alleen

maar gehad over het gazon en de plan-
ten in de tuin. Maar Welkoop heeft
ook alles daarom heen om in de zo-
mer optimaal te kunnen genieten van
uw tuin. Om te beginnen diverse af-
schermingmogelijkheden. Bijvoor-
beeld een metalen sierhekwerk of een
houten tuinscherm. Verder kunt bij
Welkoop terecht voor het aanleggen
van een vlonderterras maar ook sier-
bestrating, sierkeien en grind behoort
tot de mogelijkheden. Tegen een ge-
ringe meerprijs wordt het zelfs bij u
thuis bezorgd. Daarnaast heeft Wel-
koop allerlei trendy tuinaccessoires te
koop waarmee u tuin of balkon weer
helemaal opfleurt. Wat dacht u van
een trendy zinken gieter voorzien van

een grasopdruk met margrietjes?
Door het beweegbare hengsel en de
sproeikop is de gieter niet alleen deco-
ratief maar ook nog eens functioneel.
Ook kan er gekozen worden voor wat
meer klassiekere accessoires. Gebruik
van materialen als gietijzer en off-whi-
te geschilderd hout versterken de au-
thentieke uitstraling. 

VIJVER
Verder kiezen steeds meer mensen
voor een vijver in de tuin. Belangrijk
daarbij is een goede locatie. Plaats de
vijver bijvoorbeeld niet in de volle zon.
In een te warme vijver ontstaat name-
lijk veel alg. In ideale omstandigheden
is de verhouding tussen planten en
water ongeveer 30/70 procent is. Begin
een vijver met sterke vijver met sterke
vissen zoals goudvissen, shubunkins
en goudwindes. Zorg voor een filter en
een geschikte bodemstructuur (3 tot 5
centimeter poreus bodemsubstraat).
Groen water ontstaat vaak door in het
water zwevende alg. Een goed biolo-
gisch evenwicht in de vijver voorkomt
dit. Voeg daarom meteen bij ingebruik-
name bacteriepreparaten toe die de al-
gengroei remmen. Voor meer infor-

matie en producten voor de aanleg en
het onderhoud van de vijver kunt u te-
recht bij uw eigen Welkoop. 

TERRAS
Het terras. Op zonnige dagen speelt
het sociale leven zich hier af. Even lek-
ker in het zonnetje barbecuen of heer-
lijk koel zitten onder een grote para-
sol. Gezellig lunchen met het hele ge-
zin of borrelen met vrienden tot in de
late uurtjes. Uw tuinmeubilair be-
paalt sterk de sfeer van uw terras. Re-
den genoeg om even stil te staan bij de
mogelijkheden bij Welkoop. Zo past
de koele en strakke uitstraling van alu-
minium uitstekend bij moderne archi-
tectuur. Grote voordeel is dat ze weer-

en UV-bestendig zijn. Oftewel ze roes-
ten en verkleuren niet en zijn onder-
houdsvrij. Kiest u voor duurzaam en
comfort, dan zijn Wicker meubelen
een goede optie. Deze meubelen be-
staan uit oersterke, kunststof Petan-ve-
zels. Daardoor voelen ze prettig aan
wat uitnodigt om lang en comfortabel
te loungen. Verder heeft Welkoop een
groot assortiment stalen en harthou-
ten meubelen. Omdat smaken nu een-
maal verschillen. 

ZWEMBAD
Tenslotte kunt u bij Welkoop terecht
voor zelfbouw tuinzwembaden van
het merk Interline. In allerlei forma-
ten, standaard met een solide pomp
en filterinstallatie.  De zwembaden be-
staan uit een zeer sterk metalen frame
en zijwanden van stevige folie. Op alle
materialen krijgt u 15 tot 35 jaar ga-
rantie. Een Interline tuinzwembad
kunt u relatief eenvoudig zelf in el-
kaar zetten en plaatsen op iedere vlak-
ke ondergrond óf ingraven. Een privé-
zwembad in de tuin is een heerlijke
luxe. Een luxe die bovendien heel be-
taalbaar is.    

Praktische tuintips van Welkoop: 

Optimaal genieten van uw tuin

Snoei tijdig om te voorkomen dat een struik of boom te groot, vormloos of onhanteerbaar wordt.

In één seizoen het gazon van uw dromen!

Een gezellig terras, het middelpunt van uw tuin.

WWeellkkoooopp  hheeeefftt  vvoorriiggee  wweeeekk  hhuuiiss--aaaann--hhuuiiss  eeeenn  iinnffoorrmmaattiieebbooeekkjjee  vveerrsspprreeiidd  mmeett  pprraakkttiisscchhee  ttiippss  eenn  lleeuukkee  ttuuiinn--
iiddeeeeëënn..  MMoocchhtt  uu  ’’tt  BBuuiitteennbbllaadd  nniieett  oonnttvvaannggeenn  hheebbbbeenn  ddaann  kkuunntt  uu  iinn  ddee  wwiinnkkeell  eeeenn  ggrraattiiss  eexxeemmppllaaaarr  aaffhhaalleenn..  

Er is bij Welkoop een groot
assortiment aan tuinge-
reedschap verkrijgbaar.

Bij Welkoop is de lente begonnen. Het is weer tijd om de tuin in te gaan
zodat we er in de zomer  optimaal van kunnen genieten. Welkoop geeft
u graag een aantal tuintips. Bijvoorbeeld hoe u ervoor kunt zorgen dat
uw gazon eruit ziet als een groen fluwelen tapijt. En waar moet u bij het
snoeien nu precies op letten? Verder zijn er bij Welkoop allerlei nieuwe
tuinaccessoires te koop. Zowel modern als klassiek.



www.plussupermarkt.nl Wat een verschil.

Weekendvoordeel

pakkers
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Geldig van donderdag 30 maart t/m zaterdag 1 april 2006

Fricandeau
Vers voor u gesneden.
100 gram 
ELDERS 1.75

1.29

Kipfilet
Gekruid              Kilo 
ELDERS 7.98  Nu 5.49
Naturel             Kilo 
ELDERS 7.49   

4.99
kilo

Aardbeien
Bak 500 gram 

0.99

PLUS
Tompoucen
Blister 4 stuks
NORMAAL 2.99

2.29

Fanta
of
Coca-Cola
Diverse smaken.
Set 6 blikjes à 33 cl.
ELDERS 2.29-2.37

1.99
set 6 blikjes

Lays
Chips
Diverse smaken.
2 zakken à 200 gram naar keuze 
ELDERS 1.36

1.19
2 zakken

Ola
Raket, Calippo mini, 
mini Twister, Kolorki 
of Split sinas 
2 pakken à 6-10 stuks naar keuze 
ELDERS 3.70-5.30

3.00
2 pakken

“Ja lieve 
mensen,

ze zijn 
er weer
hoor!” U kunt weer sparen voor perkplantjes! 2.99

50 zegels +

PLUS Kogelman - Ruurlo
Borculoseweg 1 
Openingstijden: 
Maandag - donderdag 8.00-20.00  
Vrijdag 8.00-21.00 
Zaterdag 8.00-20.00

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1 – 7261 BG Ruurlo
Tel. 0573 - 453552

Openingstijden: maandag t/m donderdag 8.00-20.00
vrijdag 8.00-21.00 / zaterdag 8.00-20.00

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97 – 7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

Openingstijden: maandag t/m donderdag 8.00-20.00
vrijdag 8.00-21.00 / zaterdag 8.00-20.00

herhaling herhaling
elke maandag weer

4 broden voor 

€ 5,20
Wit, tarwe of volkoren.

(gesneden)

Aalsvoort 16,  7241 MA  Lochem
Tel. 0573-222333,  Fax 0573-222338

www. streekbouwmaterialen.nl 

Openingstijden showroom:
Ma. van 13.00 - 17.30 uur
Di. t/m vr. van 9.00 - 17.30 uur
Zaterdag van 9.00 - 13.00 uur

Openingstijden magazijn:
Dagelijks van 7.30 - 17.30 uur
Zaterdag van 8.00 - 12.00 uur

- sterk en eenvoudig montagesysteem

- duurzaam en vuilafstotend materiaal

- zonlicht temperend en toch een vrij 

uitzicht

- meerdere kleuren en dessins

- tuimelfunctie gewoon te gebruiken

- ’s winters perfect beschermd

Diverse maten uit voorraad leverbaar.

Kwaliteit van VELUX:

BUITENZONWERING
VOOR TUIMELRAMEN

Naaimachinespecialist

Nieuwstad 31, Lochem

Tel. 0573-252748

Profiteer nu van deze

enorme aanbieding

Bernette Exclusive 
van Bernina exclusief voor u!
van € 445,-

nu met inruil
€ 345,-

REMOVE-Vorden
Vacumove therapie

Voor een strak en gezond lijf
• Snellere vetverbranding

• Verminderde cellulitis

• Gewichtsafname

• Fit en vitaal

• Verbetering van het figuur

Anita Rem

(0575) 55 33 83 - (06)20 775 917

TE HUUR:
* Stacaravans aan de Rijn 

op camping Boppard 
in Dld. 

* Tourcaravans aan de 
Moezel op camping 
Pommern bij Cochem. 

* Tourcaravans in de Belg. 
Ardennen op 5-sterren 
camping bij St. Vith. 

Caravanverhuur Lovink,
Zelhem, tel. (0314) 62 15 48.

Wij beginnen weer
met onze 
oldtimer rit
op dinsdag 4 april.
Elke eerste dinsdag
van de maand.
Start 19.00 uur 
marktplein Vorden
Deelname gratis

Tel. 55 23 61.


